
Cha! Asian 
Comfort Food
Binnenkort opent dorpsgenote Wim-
my Hu, eigenaresse van The Red Sun, 
haar nieuwe restaurant in Laren; 
lunch – diner – juicebar – take out.

Op de Naarderstraat 35 kun je terecht 
voor casual dining; gemakkelijke en ge-
zonde Aziatische gerechten. 
Houd de website in de gaten: 
www. cha-asiancomfortfood.nl, tel. 035-
7620999.

Chinese putdeksels als sidetables

Marita 
Blaricummer van 
het Jaar 2017

Laardercourant de BEL heeft Marita 
Steenbeek uitgeroepen tot ‘Blaricummer 
van het Jaar 2017’ vanwege haar betrok-
kenheid bij het Vitus en het Kunstcafé

Meeste kerstkaar-
ten in Blaricum
Blaricummers hebben de meeste kerst-
kaarten van Nederland ontvangen, zo 
blijkt uit het jaarlijkse Kerstkaarten 
Onderzoek van Greetz, verrassings-
platform en marktleider in Nederland 
op het gebied van online echte wens-
kaarten.

Wij hebben gemiddeld per persoon vijf-
tien kerstkaarten ontvangen. Dit is net 
iets meer dan de inwoners van Simpel-
veld in Limburg (14,6) en Baarle-Nassau 
in Noord-Brabant (12,1). Huizen en Hil-
versum staan op respectievelijk de 48ste 
en 50ste plek.
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Oh nee, niet weer
een boek!
Deze musical voor kinderen van 4 tot 9
jaar gaat over Olifant, die tot zijn
grote schrik op zijn verjaardagsfeestje
van al zijn vrienden alleen maar boe-
ken krijgt. 

Jeugdtheater Het Blauwe Paleis brengt
met veel humor en live muziek alle ver-
halen uit deze boeken tot leven en laat
kinderen zien hoe geweldig boeken zijn.
De voorstelling is een bewerking van het
gelijknamige kinderboek van Magali de
Frémery, dat in 2013 werd uitgeroepen
tot beste voorleesboek. 
Het gaat om twee voorstellingen (13.30
uur en 16.00 uur) voor kinderen op
basisscholen in Laren en Blaricum op 25
januari. Toegang is gratis, zolang er
kaartjes zijn, dankzij gulle sponsors en
organisator Rotaryclub Laren-Blaricum.
Kaarten bestellen via theaterkassa@sin-
gerlaren.nl onder vermelding van naam,
adres en telefoonnummer en het aantal
kaarten (max. 4 per gezin, max.1 vol-
wassene als begeleider). 

Nieuw bij De
Nieuwe Gooische 
De Nieuwe Gooische, makelaars en
taxateurs in het Gooi, bieden nu ook
hun diensten aan als online makelaar. 

Het online pakket is een compleet pakket
voor de verkoop van uw huis, inclusief
professionele fotografie, plattegronden
en de aanmelding op Funda.nl voor een
vaste prijs van € 1.495,-, zonder dat u bij
verkoop nog courtage betaalt.� 

Informatie
Tel. 5380980 of 

www.nieuwegooischeshop.nl,
www.nieuwegooische.nl of 
info@nieuwegooische.nl.
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met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&& weiwei

De aanleiding om tot deze Blaricumse
NieuwjaarsZit te komen was het volgen-
de. Henk ging met z’n zoon Zeph (15) in
2014 naar Zeewolde waar ze in plaats
van  mee te doen aan de traditionele
nieuwjaarduik,  in het water gingen ZIT-
TEN, wat ze daar nog nooit hadden
gezien. Na overleg met duikers en een
arts werden Henk en Zeph door de lei-
ding van het evenement het water uitge-
stuurd.  Zitten achtte men niet verant-
woord. En dan te weten dat zitten qua
afkoeling minder belastend is voor het
lichaam dan zwemmen. Dus dat kon
anders vond Henk. Zodra je in koud
water gaat zitten, vertelt hij, gaat je
natuurlijke kachel aan en krijg je, als je
het water weer uitgaat een warmte-boost.
Het is zijn ervaring dat iedereen steeds
vrolijk lachend het water uit komt                                                                                                                                   

Gooimeerzit
In overleg met Iceman Wim Hof,
Mathijs Storm en Health Center FIT in
aan de Meentweg in Blaricum is er in
september een trainingsprogramma
opgezet ter voorbereiding van de
GOOMEERZIT van twee minuten  op
zondag, 4 januari. Henk vertelt over zijn

ervaringen in het afgelopen jaar:
‘Wanneer je zo zit met je hoofd net
boven water krijg je oog voor detail, je
ziet de vogels, de lucht, de zee. Je wordt
alerter. Je maakt deel uit van de natuur,
bewust van je omgeving en van de
schoonheid van je eigen dorp, waar nog
zoveel te ontdekken valt. Je hoeft hele-
maal niet naar verre orden. D’r valt hier
kort bij huis veel te beleven. En daar
blijft het niet bij. Je krijgt andere verbon-
denheid met de mensen die meegaan uit
je eigen dorp. Er ontstaat cohesie. Er
ontstaat teamgevoel. Je overwint elke
keer jezelf als je in het water zit. Je wordt
er warm en vrolijk van, al denkt men van
niet. Ook mijn gezondheid is door mijn
dagelijks bad in het Gooimeer sterk ver-
beterd. De medicatie voor mijn reuma is
in overleg met mijn reumatoloog terug-
gebracht tot 20% van mijn vroegere
gebruik. Je kunt  met je eigen lijf veel
meer dan je denkt. We moeten uit onze
comfortzone komen, maar wel binnen je
grenzen blijven. Opvoeding bij velen
van ons is dat koude met ziekte te maken
heeft en dat word van jongs af aan inge-
geven, dus we weten niet beter. Als we
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DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Tel: 035-5248989
www.moulijn.nl

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

www.ttevents.nl
tel. 06-51611718

tt27events@gmail.com

DE RUYTERSTRAAT 4 
1271 SV HUIZEN

TEL. +31 (0)35 - 5262780

WWW.SPAANSADVOCATEN.NL

Nieuwjaarszit in het Gooimeer                                                                                                               
door Adrie van Zon
Een primeur in Nederland, misschien wel in Europa en dat allemaal in ons
eigen Blaricum. Onze eigen Henk van den Bergh met wie het allemaal begon-
nen is. In december 2013  dagelijks zwemmen in het Gooimeer voor z’n
gezondheid (reuma) en als conditietraining voor het beklimmen van de
Kilimanjaro (5895 m) in januari 2014.  

Onder leiding van Wim Hof en de Gooise ijsmannen Henk van den Bergh en Mathijs
Storm zaten ongeveer 185 deelnemers enkele minuten of langer in het koude Gooimeer.
Frans Ruijter was spreekstalmeester. 
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Tel (035) 524 89 89
www.moulijn.nl

Het vinden 
van de juiste 

werknemer is 
nog nooit zo 

simpel geweest

#1 Vacaturesite van Nederland

s inds 1936

Laren-Blaricum  Huizen-Naarden

www.voorma-walch.nl

Eemnesserweg 39, 1261 HH  Blaricum
mobiel 0031 6 516 117 18
  www.unadonna.world

Kunsthandel Studio 2000
Blaricum

Dorpsstraat 9 b-c  1261 ES  Blaricum
t: 035 - 640 94 32

Open: di t/m za.13:00 - 17:00 uur
e: blaricum@studio2000.nl - www.studio2000.nl

Torenlaan 2a
1261 GD  BLARICUM

 035-5313224
www.wexxs.nl
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De Pluktuin in de Blaricummer-
meent
door Nelliëtte van Wijck
Dwars door de Blaricummermeent loopt de rivier ‘de Meentstroom’. Deze 
gecreëerde rivier met oeverpark mondt uit in het Gooimeer. Het oeverpark 
volgt de rivier en is zeer populair bij de bewoners van de Blaricummermeent. 
In eerste instantie bedoeld voor wandelaars, fi etsers worden gedoogd.

Onderdeel van het oeverpark is de Pluk-
tuin. U vindt de pluktuin tussen de Floris 
V dreef en De Gooijerlaan. Hier bloeien 
van mei tot oktober meer dan 20 ver-
schillende soorten bloemen en kruiden, 
die door de bewoners geplukt mogen 
worden. 

Verschil in kleur en soorten
Gekozen is voor een kleurenpallet dat 
bestaat uit tinten wit, lichtroze, lila, 
blauw, paars en geel. Zo is er bijvoor-
beeld gekozen voor vier verschillende 
soorten Campanula lactifl ora, ook wel 
bekend als het ‘klokje’ in de kleuren wit, 
zacht roze, blauw en blauwpaars. Niet al-
leen is er verschil in kleur, ook de soor-
ten zorgen voor variatie. Zo vind je er 
duizendblad, achillea fi lipendulina ‘Par-
kers Variety’ met zijn prachtige goudgele 
schermen en de guldenroede ‘Golden 
Mosa’ met kleine gele bloemetjes die 
alle kanten opspringen. Dit maakt een 
zelf-geplukt boeket zowel qua kleur als 
structuur erg speels.

De Pluktuin is een hit
De Pluktuin is een hit onder de bewoners 

van de Blaricummermeent. Bij de vraag 
om foto’s te sturen van de verschillende 
zelf geplukte bossen bloemen komen 
de mooiste boeketten langs. Een van 
de bewoners van de Blaricummermeent 
wees erop, dat door de populariteit van 
de Pluktuin sommige mensen ook buiten 
de Pluktuin allerlei bloemen en planten 

plukken, waardoor de bloemperken rond 
de Pluktuin soms wat armoedig aandoen. 
De planten en kruiden in de Pluktuin zijn 
nu in ruste. Vanuit de wijk komt van ver-
schillende kanten de wens voor winter-
groene struiken zoals hulst, maretak en 
eucalyptus.

Vervolg op pagina 2

Verhuisplannen?

Torenlaan 13 Laren  |  035 3035625  |  www.drieklomp.nl
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Repair Café in De Malbak en 
Blaercom 

Het Repair Café in De Malbak vindt 
voortaan plaats op de woensdagen. 
De eerste sessie is op 14 februari van 
10.00-13.00 uur. 

Op de zaterdagen 13 januari en 10 
maart staat het team ook klaar in 
dorpshuis Blaercom (10.00-13.00 
uur) om uw kapotte spullen (zoals 
huishoudelijke apparaten, kleding en 

tuingereedschap) gratis te repareren. 
Eventueel te vervangen onderdelen dient 
u zelf mee te brengen en een vrijwillige 
bijdrage wordt bij tevredenheid op prijs 
gesteld. 

Blaercom en Vitus
door Jan Greven
Sinds september 2012 heeft buurgemeente Laren een Gemeenschapshuis. 
Open, toegankelijk, multifunctioneel. Het wordt gedragen door vrijwilligers. 
Het Brinkhuis is een aanwinst voor de Larense gemeenschap. Zou zoiets ook in 
Blaricum kunnen? 

Wij hebben twee gemeenschapshuizen, 
Blaercom en Vitus. Met Blaercom gaat 
het niet goed. Het Bestuur kwam onlangs 
met een berekening dat het zonder ingrij-
pende veranderingen over vijf jaar over 
en uit is met Blaercom. Voor het Vitus 
ligt dat door feesten, partijen, bruiloften 
en uitvaarten iets anders, maar wat meer 
aanloop en activiteit zou ook daar niet 
slecht zijn.  

Één dorpshuis?
In een dorp ken je elkaar. Dat helpt. De 
besturen van Blaercom en Vitus beslo-
ten samen naar hun problemen te kijken 
en de mogelijkheden voor één nieuw 
Dorpshuis te onderzoeken. Bijvoorbeeld 
in het Vitusgebouw, dat dan wel een stuk 
groter moet worden. Dat zou kunnen  
door het stuk grond ernaast (eigendom 
van de RK-Kerk) te bebouwen. Welis-
waar zegt het bestemmingsplan van die 
plek: ‘Bouwvlek voor gelaagde apparte-
menten’, maar misschien kan daar nog 
eens naar gekeken worden. Wat komt bij 
zoiets kijken? Wat voor functies wil je 
hebben? Een gymzaal voor binnensport, 
(waar veel behoefte aan is)? Of vooral 
een ontmoetingsplek? Maar moet je voor 
zo’n ontmoetingsplek niet in het hart van 
het dorp zitten (zie Laren)? En, maar dat 
terzijde, zouden de omwonenden van de 
Vitus ook zo blij zijn met zo’n nieuw 
centrum? Vragen, vragen die je allemaal 
moet onderzoeken. Zulk onderzoek kost 
geld. Geld dat de besturen van Blaercom 
en Vitus niet hebben. En dus klopten ze 
aan bij het college van B & W. De re-
actie van het College deed me denken 
aan de serie Frozen Planet van de BBC, 
maar dan nog iets killer. Onderzoek pri-
ma, maar geen cent van ons en reken je 
ook niet rijk. Jullie kochten de grond van 
Blaercom ooit van ons, in 1976, voor 
omgerekend € 30.630. Met een  recht 
van terugkoop door ons voor datzelfde 
bedrag. Meer krijg je niet. En met dat 
Bestemmingsplan doen we voorlopig 
ook nog helemaal niets. Hoe demotive-

rend wil je het hebben? Op haar laatste 
vergadering in het oude jaar besloot de 
Raad alles maar eens even op zijn beloop 
te laten. Misschien voorgoed. 

Particulier initiatief
De weinig empathische reactie van het 
College heeft in elk geval de charme 
van de duidelijkheid: als jullie iets wil-
len met dat Dorpshuis, reken dan niet op 
ons. Ik vond dat eerst wel wonderlijk. In 
de vorige vergadering van de Raad ging 
het over Blaricumse kernwaarden om te 
bewaren als de gemeente Blaricum op-
houdt te bestaan. Een vergadering later 
worden plannen voor een nieuw en vitaal 
Dorpshuis (is dat dan geen kernwaarde?) 
door een poolwind weggeblazen. Dan 
begrijp ik politiek niet goed. Het lijkt zo 

willekeurig. Maar later dacht ik dat het 
eigenlijk wel goed is dat bestuurders en 
politici nul thuis geven. Zo’n Dorpshuis 
is een zaak van burgers. Van burgerini-
tiatief. Niet iets dat ons moet worden 
aangereikt door de Overheid. Kijk naar 
Laren: allemaal particulier initiatief. Par-
ticulieren genoeg in ons dorp. Initiatief 
ook. Wie pakt het op?  

 Column
door
Sybert BlijdensteinSybert Blijdenstein

Oliebollen van de brandweer

Vrijdags begon het te sneeuwen. 
Drie dagen en drie lange nachten 
zou dat duren. Zaterdag namid-
dag, in de schemering. Sneeuw 
dwarrelt neer. Lange takken van 
een oude den  bij onze buren bui-
gen diep door, onder een steeds 
dikker wordende sneeuwlaag. 
Plots een  knallend gekraak. De 
vijf zwaarste takken zijn afge-
broken. Blokkeren de straat. Een 
auto stopt en rijdt achterwaarts 
terug. Het is donker. Uurtje 
wachten. De brandweer arriveert. 
Hoor gepraat en motorgezaag. 
Daarna weer stil. Ga kijken. 
De doorgezaagde takken liggen 
langs de straatkant én op onze 
parkeerplaats. Shit. Moeizaam 
sleepwerk. Leg ze ook langs de 
straat. Melden? Ach, laat maar…   
Zondag. Slechts een vers banden-
spoor te zien. In de verte rijdt 
een gele strooiwagen voorbij.  
Hier geen zout. Wel een enkele 
wandelaar. Het blijft sneeuwen. 
Een stille winterse pracht.      
Na een paar dagen heb ik het wel 
gehad. Ben drie keer gevallen. 
Vrij stom. Gelukkig goed afgelo-
pen. Eerst bij onze voordeur op 
de gladde stoep. Gleed onver-
hoeds hard onderuit. Kon mezelf 
nog net opvangen. De tweede 
keer: op de fi ets. Dacht dat dat 
wel kon. Inkopen gedaan. Zwaar 
beladen, voorzichtig bijsturend, 
terug naar huis. Eén hand aan 
het stuur. In de andere een extra 
tas. Voorwiel gleed opeens weg. 
Daar lag ik, languit in de sneeuw. 
Met de boodschappen om me 
heen. 
Enkele dagen later zette de dooi 
in. Fietsen leek te kunnen. Einde 
middag. Moest snel nog even weg. 
Sjeesde door bruingekleurde 
plassen. Smakte languit in de 
vieze modder, die nog wat ijs be-
dekte. Zeiknat overeind. Strom-
pelend naar huis. Druipend in 
de keuken. Bezorgdheid werd 
schaterend leedvermaak. Voor de 
derde keer mijn kleren in de was. 
Ontmoette op fi tness Hans, van 
de brandweer. Vertelde hem van 
de takken. Hans: ‘Kom vanavond 
maar oliebollen halen in de ka-
zerne.’ Deed ik. Was oergezellig. 
Al het geleden leed verdween als 
sneeuw voor de zon. Smulde van 
de lekkerste oliebollen ooit. Olie-
bollen van de brandweer… 

    


         


   

Gijsbrecht van Amstelstraat 198
Hilversum | T. 035-624 59 38 

www.gooischvloerenhuys.nl

Voor elk budget een passende vloer!

Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden bij u thuis. 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

méér dan begraven en cremeren alleen

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)   www.akeruitvaarten.nl

AKER UITVAARTEN

systeem en dus je weerstand. En hier-
door hebben ziekten minder kans je lijf
over te nemen.’

In gedachten... 

Mijn geliefde combiplek van nut
en gezelligheid is onze lokale
supermarkt. Op een dag, nog
nagenietend van het begerig
scharrelen langs de goedgevulde
schappen, kom ik met mijn volle
winkelkarretje bij de kassa’s.
Welke heeft de kortste rij? De
achterste. Het dichtstbij de grote
schuifdeuren. Buiten: storm en
regen. Binnen: knus en behaag-
lijk. Veel volk komt en gaat. De
schuifdeuren glijden voortdurend
open en dicht. De dame achter de
kassa niest, ingehouden.
‘Gezondheid!’ zeg ik. ‘Last van
de tocht?’ ‘Zou kunnen,’ zegt ze
sniffend. Mijn medeleven begint
warm te lopen en ik vraag:
‘Denkt u, komt dat door de
schuifdeuren?’ Ze knikt, maar
zegt niets. Ze is al bezig met het
aanslaan van mijn boodschap-
pen, terwijl ik tegen haar maar
doorkeuvel. Twee dingen tegelijk
dat kunnen vrouwen, toch? Dan
is ze klaar en reikt mij het bon-
netje aan en vraagt, nog in
gedachten: ‘Meneer, wilt u de
schuifdeuren mee?’

Ik sta in Bussum bij de slager,
wachtend achter een andere
klant. Ik wil twee ons rookvlees.
Nog niets gezegd, nog niets
besteld. Uit zichzelf begint een
winkelmeisje met de snijmachine
plakjes rookvlees af te snijden,
keurig twee ons. Ze legt het ver-
pakte beleg op de balie, kijkt me
vriendelijk aan en vraagt: ‘Heeft
u verder nog iets nodig?’ De sla-
ger ziet mijn opengevallen mond.
Hij buigt zich voorover en fluis-
tert: ‘Niets van zeggen, dat heeft
ze wel vaker. Ze vangt gedachten
op...’ 

Ook in de buurt. Maar dan in
een cd-winkel. Ik zoek een pia-
noconcert van Beethoven. De wat
oudere, als Einstein ogende
eigenaar verkoopt niet alleen
cd’s, maar hij weet ook veel van
muziek. Eigenlijk te veel.
Dromerig begint hij over
Beethoven. Hij weet van geen
ophouden. 
Dan gaat de telefoon. Met een
verontschuldigende blik naar mij
neemt hij op: ‘Ja, met Beethoven,
wat kan ik u voor u doen?’
Ook hij in gedachten…

Column
door
Sybert Blijdenstein
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die schakelaar in ons hoofd kunnen
omzetten en onszelf dit laten ervaren,
ga je het voelen en dat voelen is ook
begrijpen. Ons oerinstinct, dat door
onze comfortabele levenswijze in verge-
telheid is geraakt, moet weer herleven.
Wanneer je dat doet kom je tot verras-
sende effecten, die voor iedereen weer
anders zijn. Koud douchen of een koud
bad is gewoon gezond. Rustgevend, je
slaapt beter, het activeert de vetverbran-
ding ( voor degenen die  willen afvallen)
en het is goed voor je huid en het haar.
Je wordt energieker en scherper. Het
wapent je tegen stress, activeert je lym-
fesysteem en versterkt je auto- immuun-

Tandartspraktijk

www.dentaldesigncenter.nl

vervolg van pagina 1

‘Na het grote succes van het
Bernardusconcert van vorig jaar staan de
kinderen, ouders en leerkrachten van de
Bernardus alweer te trappelen voor het
concert van dit jaar’, zegt directeur Guus
Braakhuis van de Bernardus. ‘Voor onze
kinderen is het een leerzame ervaring en
een spannende kennismaking met de
wereld van de klassieke muziek. Niet
alleen in de vorm van dit concert, maar
ook omdat we in de weken voor het con-
cert op verschillende manieren aandacht
besteden aan klassieke muziek in onze
lesprogramma’ s.’ Het concert is een
mooi evenement voor de kinderen,
ouders en leerkrachten, maar zeker ook
voor anderen die de Bernardus een warm
hart toedragen. Want iedereen die een
band voelt met onze school is van harte
welkom om naar ons concert te komen.

Peter Santa
Dit jaar treedt het Amsterdam Chamber
Orchestra, onder leiding van dirigent én
Bernardusvader Peter Santa, op met de
internationaal vermaarde cellist
Benedict Klöckner. Zij spelen werken
van Schumann, Dvořák en Tsjaikovski.
Een uniek programma, dat de volgende
avond in het Concertgebouw in
Amsterdam gespeeld wordt.

Twee optredens
Om zoveel mogelijk jonge én oudere
belangstellenden de gelegenheid te
geven dit gratis concert te bezoeken zijn 
er op 17 februari 2 uitvoeringen. 

Gratis kaarten
De gratis kaarten zijn vanaf half januari
verkrijgbaar via www.bernarduscon-
cert.nl. De kaarten kosten niets, vooral
dankzij een aantal gulle Blaricumse
ondernemers. Na afloop van het concert
kunnen bezoekers bij de uitgang een
financiële bijdrage leveren.

Tweede Bernardusconcert 
17 februari
Het Bernardusconcert is hard op weg een echte traditie te worden. Want op
dinsdag 17 februari vindt alweer de tweede editie van dit bijzondere school-
evenement plaats. De aula van de KBS Bernardus zal weer worden omge-
bouwd tot een heuse concertzaal, waar het Amsterdam Chamber Orchestra
die avond twee keer zal optreden.

Mee doen?
Henk vertelt zo aanstekelijk over

zijn nieuwe levenswijze dat je
geneigd bent om mee te gaan

doen aan het trainingsprogram-
ma dat binnenkort weer begint in
Heath Center Fit. Mooi voor een

Fitte start in 2015.
Informatie: 

www.healthcenterfit.nl of e-mail:
anne@healthcenterfit.nl.

Het programma ziet er als volgt
uit:

Concert 1: (jonge kinderen plus
ouders en andere belangstellenden) 

18.00-19.00 uur Tsjaikovski -
Rococo-variaties en Dvořák –

Serenade.
Concert 2: (oudere kinderen plus

ouders en andere belangstellenden) 
20.00-21.00 uur Dvořák – Serenade

en R. Schumann – Celloconcert.
Na afloop van het concert is er

gelegenheid een drankje te drinken
aan de bar.

Eerste Bernardusconcert

Hei&wei_nr462_Hei&wei_12p  13-01-15  12:13  Pagina 2

Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u 
naar 't Parkethuys in Hilversum.  

Hier komt 
Damen Grafeert

Hei&wei_nr502indd.indd   2 09-01-18   12:05



Maandag, wasdag…
door Frans Ruijter
Als mijn vrouw Lida ’s ochtends naar haar werk gaat, zegt ze vaak: ‘Zet jij de 
wasmachine straks even aan?’ Niet dat zij dat zelf niet zou kunnen, verre van 
dat, het is omdat wij zonnepanelen hebben en we graag gebruikmaken van 
zelf opgewekte energie. Zij heeft uiteraard van tevoren het juiste programma 
ingesteld en de juiste dosering waspoeder toegevoegd, zodat ik eigenlijk niets 
fout kan doen. 

We wassen tegenwoordig wanneer er wat 
te wassen valt en niet, zoals de titel van 
dit artikel luidt, op één bepaalde dag, zo-
als vroeger waar het altijd op maandag 
gedaan werd. Wat een luxe eigenlijk, 
denk ik steeds, en mijn gedachten gaan 
terug naar hoe dat zo’n 50 à 60 jaar gele-
den bij ons thuis ging. 

Luchtvochtigheid
Wij waren thuis met acht kinderen, dus 
een ‘meer-persoons-huishouden’ zoals 
we dat nu noemen. Er werd echt niet 
elke dag gedoucht in die tijd en elke dag 
schoon ondergoed aan was ook geen in-
geburgerde traditie. Dat had meer een 
praktische dan een hygiënische reden. 

De wasdag begon eigenlijk al op de zon-
dag, laat in de middag. Op een industrie-
brander (een éénpits grote gasbrander) 
werd in een grote ijzeren bak het lijfgoed 
gekookt. Als ik dan thuis kwam van de 
derde helft van een voetbalwedstrijd, 
was mijn weekend gelijk voorbij als ik 
die ton al zag staan pruttelen. De lucht-
vochtigheid was met sprongen omhoog 
gegaan in het kleine keukentje aan de 
Middenweg. 

Groene zeep
Vroeg op de maandagochtend, want onze 
vader hielp met de was voordat hij om 
half acht naar zijn werk ging, was ‘de 
wasdag’ echt begonnen. In de winterdag 
moest vaak eerst de waterleiding in de 
schuur aangezet worden, die ter voor-
koming van bevriezing was afgesloten, 
waarna teilen met water werden gevuld 
en de voorgekookte was in de week werd 
gezet. Op een groot wasbord werden de 
laatste vlekken uit het wasgoed verwij-
derd, en waren ze heel hardnekkig dan 
werd er met een lik ‘groene zeep’ extra 
op los geborsteld. Wat heb ik een onge-
looflijk respect voor deze twee hard wer-
kende mensen. 

Kolenkachel
In de jaren zestig deed de wasmachine 
zijn intrede in huize Ruijter. Wat een 
vooruitgang! Eentje met een wringer 
er bovenop. Niet veel later volgde een 
heuse losse centrifuge. Het leven zag er 
ineens veel zonniger uit. Over zon ge-
sproken; die was samen met de wind ook 
hard nodig om de was te laten drogen. 

Waren beide die dag niet aanwezig, wat 
ook geregeld voorkwam, dan moest de 
was binnen gedroogd worden. Dat was 
ook een hele logistieke operatie met een 
rek voor de kolenkachel, dit was het eni-
ge verwarmingspunt in huis. Er waren 
waslijnen op zolder gespannen om in het 
uiterste geval ook daar de was te drogen 
te hangen. De luchtvochtigheidsgraad 
liep dan tegen de 100% aan en her en der 
liet dan het behang spontaan los. 

Kastdroog
Wat was mijn moeder gelukkig toen zij 
jaren later een volautomatische wasma-
chine kreeg, die zijn plaats vond in de 
badkamer boven. Intussen had de helft 

van de kinderschare het ouderlijk huis 
in alle tevredenheid door huwelijken 
verlaten, met als gevolg dat de traditio-
nele wasdag ook hier niet meer bestond. 
Onze moeder waste vanaf dat moment 
wanneer er was was. Ze is nooit aan een 
wasdroger begonnen. Ze zei: ‘Dat kleine 
beetje nu, red ik makkelijk met de twee 
waslijntjes die gespannen zijn tussen het 
huis en de schuur.’ Met een grote glim-
lach op mijn gezicht voer ik de vraag van 
Lida uit en zet als de zon schijnt de was-
machine aan. Later op de dag stop ik het 
in de droger en zet die op ‘kastdroog’. 
Als Lida thuis komt van haar werk, zit 
mijn ‘wasdag’ erop. Wat heb ik het on-
gelooflijk veel makkelijker dan mijn ou-
ders destijds, en denk bij mijzelf aan het 
gezegde: ‘Een kind kan de was doen’. 
Dit gold niet voor onze ouders, maar ge-
lukkig wel voor mij. 

Vader en dochter 
Wiersema
door de eindredactie
Het gezondheidscentrum Bijvanck 
aan de Hooibrug 9, nabij het winkel-
centrum Bijvanck herbergt een huis-
artsenpraktijk, apotheek, fysiothera-
piepraktijk, maatschappelijk werk en 
nog enkele andere disciplines. Bij de 
huisartsenpraktijk werken vijf huis-
artsen, waarvan Garbrand Wiersema 
per 31 december 2017 zijn werkzaam-
heden heeft neergelegd.

Ruim 37 jaar heeft hij als huisarts in de 
Bijvanck gewerkt. Bekwaam, geliefd en 
gerespecteerd. We citeren uit zijn brief 
naar zijn patiënten om zijn afscheid aan 
te kondigen:
‘Stoppen met mijn huisartsenpraktijk/
werk is niet iets waar ik direct vrolijk 
van word. Ik heb met velen van u een 
vertrouwensband opgebouwd. (…) Het 
is onbeschrijflijk wat ik in al die jaren 
met u heb meegemaakt: geboortes, ziek-

tes, uitzichtloze en uitzichtvolle, huwe-
lijken maar ook scheidingen, ontslagen 
maar ook successen, en overlijden en 
rouw. Soms kon ik iets betekenen, vaak 
ook niet maar het raakte me wel. Ik heb 
getracht met mijn karakter en met mijn 
professionele kundigheid iets voor u te 
kunnen betekenen. Van mijn kant gaat 
dat nu stoppen en dat valt me zwaar.’ Zijn  
echte en warme betrokkenheid wordt 
dan ook alom geroemd. Vrijdag 12 janu-
ari heeft hij afscheid van zijn patiënten 
genomen. 

Vader en dochter
Garbrand Wiersema is in 1978 afgestu-
deerd als arts en een jaar later als huis-
arts. Daarna volgde de militaire dienst-
plicht, hij werd militair arts. Slechts voor 
enkele maanden, want hij werd door 
Anneke Le Coultre, destijds burgmees-
ter van ons dorp, vervroegd uit militai-
re dienst gehaald om Pieter Treffers als 
huisarts in het gezondheidscentrum in de 
Bijvanck te vervangen. Hij had al diver-
se keren voor hem waargenomen. Ruim 
37 jaar heeft hij hier gewerkt. Wie hem 
nu gaat opvolgen? Per 1 januari heeft hij 
zijn praktijk overgedragen aan niemand 
minder dan zijn oudste dochter, Nicole. 
Plannen? ‘Ik blijf werken met en voor 
mensen. In Indonesië, het land waar mijn 
vrouw vandaan komt, denken wij ons 
nuttig te kunnen maken. Daar willen we 
een aantal maanden per jaar vrijwilli-
gerswerk verrichten.’ 

Dorpsstraat 9    Blaricum    T 035-5382303
www.ijzerhandelblaricum.nl

IJZERWAREN I GEREEDSCHAPPEN I HANG EN SLUITWERK 
TUINARTIKELEN I GAZONMAAIERS 

Woensbergweg 2   1261 AP Blaricum

Tel. (035) 531 07 34  Fax (035) 538 02 66

(Graag na telefonische afspraak)

www.gooischebusinessclub.nlwww.gooischebussinessclub.nl

Carina & Desiree
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Blaricumse ondernemers helpen 
jongeren in Tanzania hun eigen
bedrijf te starten

door Elisabeth Loudon & Mirjam van Iterson
Niet iedereen krijgt op deze wereld de kans naar school te gaan en een eigen
bedrijf te beginnen. Veel jongeren in Tanzania moeten geld verdienen om hun
jongere broertjes en zusjes te eten te geven en naar school te laten gaan, omdat
één of beide ouders overleden zijn aan aids. Een aantal Blaricumse onderne-
mers, geeft hen, samen met Stichting Sengerema, de kans hun eigen bedrijf te
starten en te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Dankzij financiële steun van donateurs
biedt Stichting Sengerema training,
coaching en startkapitaal aan de jonge
ondernemers in spe. Opleiding is naast
microkrediet essentieel om hen een
duurzame oplossing te bieden om aan de
armoede te ontsnappen. Stichting
Sengerema, opgericht in 2008, gelooft in
de kracht van ondernemerschap, eigen
initiatief en verantwoordelijkheid.

Succesvolle aanpak
Dit particuliere initiatief heeft inmiddels
geleid tot meer dan 75 succesvolle
bedrijfjes. Dit aantal zal groeien, omdat
momenteel in drie plattelandsgebieden
jongeren begeleid worden bij het starten
van hun eigen business. Nog eens acht
andere gebieden hebben aangegeven ook
aan dit programma mee te willen doen.
Het SYE-model (Sengerema Young
Entrepreneurs), belangeloos ontwikkeld
door een groep enthousiaste en betrok-
ken ondernemers en consultants, wordt
in Tanzania als succesvol voorbeeld
gezien door internationale NGO’s.

Verankering in lokale gemeenschap
De aanpak van Stichting Sengerema is
volledig verankerd in de lokale gemeen-
schap. Lokale overheid en ondernemers
selecteren de deelnemers en zorgen voor
stageplaatsen. De startkapitalen worden
verstrekt door de lokale ondernemers-
vereniging, in Tanzania de Community
Based Organisation (CBO) genoemd. De
CBO wordt gerund door de jonge onder-
nemers, die het programma al hebben
doorlopen. Stichting Sengerema bege-
leidt de CBO zes jaar. Daarna leidt de

CBO zelfstandig elk jaar nieuwe groe-
pen jonge ondernemers op. Het
‘Revolving Fund’, opgebouwd met
terugbetaalde leningen van succesvolle
ondernemers, zorgt voor de benodigde
startkapitalen. De jonge ondernemers
coachen elkaar en zijn daarnaast als trai-
ner en coach actief bij het opzetten van
de programma’s in andere districten in
Tanzania. Zo worden ervaringen aan
elkaar doorgegeven.

Imker worden?
In februari start een basiscursus bij-
enhouden. Geschikt voor iedereen die
zich in de toekomst imker wil gaan
noemen of nu al een beetje imker is. 

De lessen vinden plaats in Laren in het
Brinkhuis. De kosten bedragen € 175,-
per deelnemer en behalve de lessen en
een volk om mee te werken ben je als
deelnemer ook heel 2015 lid van de ver-
eniging. Het minimum aantal deelne-
mers is gesteld op 8 en het maximum op
16. Meer informatie op
www.VBBNLarenBlaricum.nl. De cur-
sus bestaat uit vier theorielessen in
februari en maart gevolgd door 10 prak-
tijk- bijeenkomsten gedurende het bijen-
seizoen en een slotbijeenkomst in sep-
tember. Tijdens de theorielessen worden
onder meer de bijen, de bloemen, het sei-
zoen, honing, ziektes en bedrijfsmetho-
des behandeld. In de periode van april tot
september zal er gewerkt worden in de
bijen en wordt er geleerd hoe je met de
bijen om kunt gaan. 

Oogsten en verwerken
Naast het behandelen van je bijenvolk en
het voorkomen van zwermen zal natuur-
lijk ook het oogsten en verwerken van
honing geleerd worden. Voor iedere aan-
staande imker is een volk beschikbaar
om een en ander te leren en mee te oefe-
nen. Op de laatste bijeenkomst kan door
het tonen van het geleerde een officieel
certificaat verkregen worden.

Help mee
Een aantal Blaricumse onderne-
mers vinden ondernemerschap,
waar ook ter wereld, belangrijk.
Daarom zetten we onze kennis en

vaardigheden in voor Stichting
Sengerema. Ook sponseren we

vier jonge ondernemers in
Tanzania.

Wilt ook u jonge ondernemers de
kans geven hun dromen waar te
maken?�Iedere gift is welkom. U

kunt uw bijdrage overmaken
naar banknummer IBAN NL04

RABO 0106 7425 66. t.a.v.
Stichting Sengerema in Voorburg.
Wilt u liever direct contact of de
opleiding van een ondernemer
bekostigen, ook dat is moge-
lijk.�Wilt u zien hoe de jonge

ondernemers worden
opgeleid?�Kijk dan op de website
www.sengerema.nl of bekijk op
YouTube de prachtige film Kazi

ni Kwako (Power to you)
Sengerema.

Informatie
De organisatie is in handen van de

Vereniging tot Bevordering der
Bijenteelt in Nederland

Laren/Blaricum en vindt plaats vol-
gens de richtlijnen zoals ze omschre-
ven zijn door de NBV, de landelijke

imkervereniging. 

Sabine van Kleef 
22 jaar heeft ze in ons dorp gewerkt en
velen met vreugde 'het zicht' gegeven. 

Brillen en contactlenzen, met veel zorg
en toewijding aangemeten. Specialis-
tisch en verfijnd vakwerk levert ze haar
cliënten. 45 Jaar heeft ze de optiek met
hart en ziel uitgeoefend. ‘Het was heer-
lijk om te werken in
dit dorp. Ik zal het
missen, maar nu ik
69 ben, ga ik het rus-
tiger aan doen, krijg
ik wat vrije tijd.’ Dat
gunnen we haar van
ganser harte.

28 januari van 16.00-20.00 uur 
geeft Sabine van Kleef voor haar
cliënten een afscheidsborreltje in

haar winkel. U bent van harte 
welkom.
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Vader en dochter Wiersema, huisartsen 
gezondheidscentrum Bijvanck
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Vitus Kunstcafé 

Het belooft op 17 januari een prachti-
ge avond te worden met Annick Boer, 
Gideon Calis en Piet Broeksteeg. 

Het Kunstcafé in het Vitusgebouw begint 
17 januari om 20.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. Wel wordt aan de bezoekers 
een vrijwillige bijdrage gevraagd in de 
kosten van de avond. Annick Boer, Mu-
sical Award-winnaar, musical-ster, actrice 
en cabaretière, zal een prachtig optreden 

verzorgen onder begeleiding van pianist 
Jean Louis van Dam. 

‘De Ezel en de Ode aan de Liefde’
Theatermaker Gideon Calis komt tijdens 
het Kunstcafé een kleine preview geven 

van zijn nieuwe theatershow ‘De Ezel 
en de Ode aan de Liefde’. Tijdens deze 
voorstelling staat de liefde centraal, met 
al haar voor en tegens en tegenstrijdighe-
den. Gideon zal de gasten bedienen met 
liedjes, interactie, verhalen en meer. De 
zelfspot van Gideon en de bekende spie-
gel voor houden is constant aanwezig. 

‘Klotzbeuten’
Piet Broeksteeg, voorzitter van de actieve 
Imkersvereniging Blaricum, komt vertel-
len over het wel en wee van de Blaricum-
se bijen onder het motto ‘de Bij en wij 
vroeger en nu’. 

Even voorstellen…  Marianne Blijdenstein-Piël

door Gerda Jellema
‘Na een avondje perspectief, lijnen zetten, inkleuren en kwasten, zocht zij de 
uitgang van de tuin en belandde in de vijver. Dronken van kunst.’ Dit 
overkwam een van de cursisten van Marianne Blijdenstein-Piël. Marianne 
heeft veel verhalen over haar leven als docent-kunstenaar. 

Marianne (1943) kwam als 15-jarig meis-
je in Blaricum wonen en was helemaal 
weg van het huis waar ze terecht kwa-
men. Door ziekte van haar moeder heeft 
zij het huishouden op zich genomen en 
kreeg avondlessen. Maar alleen het huis-
houden gaf geen bevrediging en aange-
zien ze tekende en creatief was, maar er 
ook verdiend diende te worden volgens 
haar vader, volgde ze een opleiding aan 
de modeacademie in Amsterdam, waar 
ze vanwege haar talenten, maar zonder 
middelbare school opleiding, terecht 
kon. Op aanraden van vrienden, die haar 
kunstenaarschap zagen, stapte Marianne 
met haar schetsblokken naar het Rosa 
Spierhuis met de vraag om te exposeren. 
Ook hier werden haar talenten herkend. 
Een paar jaar later volgden exposities in 
het Singer Museum. 
Een loopbaan als kunstenares was gebo-
ren. Er volgden meer dan 90 exposities, 
Marianne kreeg opdrachten en ging les 
geven. Zij kon er van leven. Marianne 
woont na een korte D-tour langs Mos-
selweg en Meentzoom weer in het huis 
waar zij als jong meisje verliefd op werd. 
Dit is haar haven.

Een soort bijenkorf
Marianne: ‘Ik wás gezegend met een 
snelle tekenhand, met nadruk op wás.’ 
De ziekte Multiple Sclerose heeft lang-
zaamaan Marianne’s mobiliteit en hand-
vaardigheid doen afnemen. Ondanks dat 
ze nu aangewezen is op trippelstoel, an-
dere hulpmiddelen en afhankelijk is van 
haar man en anderen, geeft ze nog les. 
Haar methode van het maken van schil-
derijen was nogal onorthodox, ze werk-
te op de grond, er kwam geen ezel aan 
te pas. Naast het werken in opdrachten, 
zoals het schilderen van portretten of 
woonhuizen, verbeeldde zij de natuur. 
Marianne: ‘Ik geloof in de natuur.’ Met 
de door wandelingen en vakanties op-

geslagen indrukken creëerde zij haar ei-
gen natuur. Marianne omschrijft dit als: 
‘Mijn hoofd lijkt een soort bijenkorf, er 
komt wat in gezwermd, binnenin wordt 
er iets van gemaakt en het zwermt uit 
op het doek.’ Dit vrije werk kenmerkt 
zich door de ‘kunst van het weglaten’. 
Als tijdens een expositie een bekende 
kunstcriticus in ‘wollige kunsttaal’ haar 
werk wat overdreven bewondert, oppert 
Marianne: ‘Er staat anders niet veel op’. 
De tuin was naast schilderen haar lust en 
haar leven. Daar kon zij ook haar ei kwijt 
en sommige openingen van een eigen ex-
positie was zij ‘vergeten’ omdat zij aan 
het woelen was in de grond.

Museum aan huis
In 2005 was Marianne een van de kun-
stenaars die de Stichting kunst en cultuur 
Blaricum in het leven riepen. En nog 
steeds maakt Marianne deel uit van deze 
club en doet zij ieder jaar mee aan de 
Atelierroute. Zij ziet hoe bezoekers naar 
haar werk kijken en geniet van de roe-
ring, de gesprekken en de vele bekenden 
en onbekenden die langs komen. Haar 
man die haar hierbij assisteert wordt nog 
wel eens aangezien als de kunstenaar, 
wat Marianne prachtig vindt, want: ‘Hij 
kan zelf ook fantastisch tekenen.’ Zij 
hebben elkaar via de kunst ontmoet. Hij 
kocht zes aquarellen van haar, wat na-
tuurlijk indruk maakte en de liefdesklik 
kwam er op de koop toe bij. Marianne 
is wars van zucht naar roem, maar heeft 
haar kunst en dat van anderen altijd se-
rieus genomen, zij heeft behoefte aan 
kunst in haar leven. 

Een goede vriend, Ruud Brakelé, komt 
geregeld langs met geïllustreerde boe-
ken over kunst en een verhaal achter die 
kunstwerken en de makers, als ware het 
een rondleiding door een museum aan 
huis. 

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

De zorg die u thuis verdient

t h u i s z o r g
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B.v.d.Bergh
Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
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www.smederijbergh.nl
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10 punten over het GNR

Daarom staan hieronder tien punten die we eigenlijk allemaal zouden moeten weten over het GNR. Alle schaalvergrotingen in het recente verleden heb-
ben ons nog niet veel goeds gebracht. Het Gooi in het algemeen en Blaricum in het bijzonder: ‘Let op uw zaak.’ 

1) Het Goois Natuur Reservaat (GNR) is een stichting die in 1932 opgericht werd om ‘het natuurschoon van het Gooi in stand te houden’.

2) Het GNR beheert sinds 1933 natuurgebieden en gronden in het Gooi. Tegenwoordig beslaat het gebied circa 2.800 hectare, onderverdeeld in 40 natuur-
gebieden. In dat enorme gebied wordt de natuur beheerd, wordt er gerecreëerd en wordt aan educatie gedaan. Op de Blaricummerheide vinden we

bovendien de mooie schaapskooi. Vele verharde rijwielpaden verbinden de aangrenzende gemeenten.  

3) Bij het GNR werken circa 28 mensen in vaste dienst, waaronder vijf boswachters. 
Zij worden bij hun werk geholpen door ruim 300 vrijwilligers.

4) Het GNR heeft een bestuur dat gevormd wordt door 17 vertegenwoordigers van de partners: 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Naarden, Huizen, 

Bussum, Blaricum, Hilversum en Laren. Deze partners betalen een jaarlijkse bijdrage. De provincie betaalt 25%, de Gooise gemeenten samen 65% en
Amsterdam 10%. De zes Gooise plaatsen betalen jaarlijks € 5.76 per inwoner (2013).

5) De begroting van 2013 laat zien dat het GNR in een jaar ruim € 3.7 miljoen uitgeeft. Aan inkomsten heeft het GNR bijna € 3.8 miljoen; het batig saldo
in 2013 was € 77.653,-. Het GNR krijgt zijn inkomsten vooral door de bijdragen van de participanten: € 1.876.120,-  (2013), door eigen opbrengsten (€
846.554,-) én door een bijdrage van de Stichting Steun GNR die een jaarlijkse schenking van de Postcodeloterij over projecten verdeelt (€ 508.351,-).

6) Amsterdam heeft in 2012 aangekondigd uit het GNR te willen stappen. De andere participanten zijn hiertegen in beroep gegaan. Als Amsterdam al
toestemming van de rechter krijgt, zal het uitstappen op z’n vroegst op 1 januari 2017 kunnen gebeuren, en dan derft het GNR jaarlijks € 175.000,- aan

inkomsten.

7) Het mogelijk uitstappen van Amsterdam is door sommigen aangegrepen om de toekomst van het GNR onzeker te noemen, hoewel de Amsterdamse
financiële bijdrage gemakkelijk is op te vangen; het bedrag maakt per slot van rekening slechts 4,3 procent van alle inkomsten uit.

8) De gesuggereerde onzekerheid is aanleiding geweest voor besprekingen met het provinciaal waterleidingsbedrijf PWN (dat gratis drinkwater uit de
GNR-gebieden oppompt!), om samenwerking en zelfs een mogelijke overname van het GNR door PWN te onderzoeken. 

PWN heeft – zo is de redenering – ook een afdeling natuurbeheer en door het GNR daarin te laten opgaan, is de toekomst van het Goois natuurbeheer
gewaarborgd.

9) In de visie van de tegenstanders van zo’n samenwerking/fusie wordt 82 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur
verkwanseld en is er met het GNR helemaal niets aan de hand dat niet met degelijk management opgelost kan worden. Bovendien wijzen de tegenstan-

ders op het negeren van de duizenden donateurs en op het mogelijk wegvallen van de steun van de Postcodeloterij.

10) Het bestuur van het GNR heeft het laatste woord in deze kwestie. Omdat dit bestuur (zoals gezegd) bestaat uit vertegenwoordigers van de Gooise
gemeenten, Amsterdam en de provincie, beslissen indirect de gemeenten over het al dan niet zelfstandig voortbestaan van het GNR. In een aantal

gemeenten (waaronder Laren en Blaricum) heeft de gemeenteraad al moties aangenomen waarin een zelfstandig GNR wordt bepleit.

Bron: Leon Schouten en Karel Hubert - Vrienden van het Goois Natuur Reservaat

Het Goois Natuur Reservaat 
door Frans Ruijter
Niet voor de eerste keer dreigt er weer een schaalvergroting in onze regio aan
te komen. Nadat deze in het onderwijs, politie en brandweer heeft plaatsgevon-
den, ziet het er nu naar uit dat het Goois Natuur Reservaat (GNR) de volgen-
de is die opgaat in een grotere organisatie. 

Het plan is dat het GNR samengaat met
een veel grotere organisatie, namelijk de
PWN. Inderdaad, ‘ons eigen’ waterlei-
dingbedrijf. De PWN beheert ook veel
natuurgebieden, voornamelijk duinge-
bied in Noord-Holland. Als dit 'samen-
gaan' doorgang vindt, zal vooral de
bestuurlijke betrokkenheid afstandelij-
ker worden. Het GNR is de enige echte

erfgenaam van de Erfgooiers. De
Erfgooiers verkochten in 1932 1600 hec-
tare aan het net opgerichte GNR, met het
doel deze goed te beheren en de waarden
daarvan te bewaren tot in lengte van
jaren voor de generaties die na ons
komen. Het lijkt wel dat de besluitvor-
ming van deze samenvoeging zich een
beetje 'onder de horizon' afspeelt. F
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herman van der heiden
puinrecycling bv

 locatie  Randweg 4, 1272LZ Huizen
035 - 525 74 53 / 538 36 20

info@puinrecyclinghuizen.nl
 w w w.puinrecycl inghuizen.nl 

HandeL in menggR anuL aten, gRind, gRond en Z and. 
RecycLing van BedRijfsaf vaL, Bouw-en sLoopaf vaL, 

gRoenaf vaL en a /B /c Hout.

BRINKLAAN 8-10
1261 ER BLARICUM
TEL. (035) 531 66 33
INFO@SMEDERIJBERGH.NL

WWW.SMEDERIJBERGH.NL

ONDERHOUD
VERKOOP
REPARATIE & SMEDERIJ

VERHUUR
TUIN- EN PARKMACHINESBaanbergenweg 46 - Huizen

035 52 65 610 - ortho-huizen.nl

Gideon Calis

Sushi thuis laten bezorgen of afhalen 
kan nu via Sushi ’t Gooi, Hooibrug 
10 in de Bijvanck. Online bestellen  
www.sushihetgooi.nl

Nieuw in Blaricum 

Annick Boer
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’t Schaar  Een aantal stuks vee dat een scharende erfgooier op de meent 
(gemeenschappelijke weide) mocht laten grazen. Op het ein-
de van deze tijd was dat 15 koeien en één paard.

’t Merk  Een merksteen om een perceel af te bakenen. 
De Maten  Komt van de Maat; een stuk (goed) grasland op de meent.
Viersloot   Dit was een bron die op het Harde ontsprong. Nu hoek Bur-

gemeester Le Coultredreef en Randweg Oost.
De Noord  Het meest noordelijke gedeelte van de Meent. 
Randweg   Geen historische betekenis, de weg die om de wijk ligt om te 

ontsluiten. 
Hooibrug   Verzamelplaats van hooiwagens vanuit de polder, waar van-

daan zij dan gezamenlijk naar huis reden.
’t Grachtje   Vernoemd naar de vuilwater-afvoersloot, De Gooiergracht, 

die tevens de grens is  tussen Blaricum, Laren en Eemnes. 
Levensboom   Versiering in het bovenraam boven de voordeur van een boer-

derij. De welstand van de daar wonende boerenfamilie werd 
aangegeven met de grootte en de mooiheid van de versiering.

Uilebord   Is een driehoekvormig verticaal staand schot dat ontstaat door 
het driehoekvormige eindschild van een schilddak trapezi-
umvormig af te knotten. Dit driehoekige houten bord diende 
voor de ventilatie (opening) en om de schuur tegen inwateren 
te beschermen. Door het gat kunnen kerk- en steenuilen in en 
uit vliegen. 

’t Erf  De grond om de boerderij heen. Ook wel ‘dam’ genoemd.
Wetering   Brede sloot met stromend water, dat kwam via de Viersloot en 

via de Wetering verder over de meent richting zee stroomde.
De Malbak   Vindt zijn oorsprong in dat de Laarders de Blaricummers 

‘Malbakkers’ noemen. Het verhaal gaat dat er geestelijk 
minder begaafde mensen vanuit Hilversum met paard en 
wagen gebracht moesten worden naar de Huizerhaven om 
ingescheept te worden naar Amsterdam. Het verhaal wil dat 
die kar middenin Blaricum is omgevallen en die mensen ge-
vlucht zijn en zich in Blaricum blijvend hebben gevestigd. 
Het is niet waar, maar het is wel een beetje onze geuzennaam 
geworden!

  Het Burgemeester Tydemanplein is vernoemd naar 
oud-burgemeester Map Tydeman. Geboren in Breda op 26 
februari 1913, overleden in Blaricum op 26 november 2008. 
Hij was burgemeester van Blaricum van 1958 tot 1973. Het 
Wethouder Schönepad is vernoemd naar oud-wethouder 
Onno Schöne, geboren in Laren op 1 juli 1914, overleden 
op 31 juli 2004 in Blaricum. Hij was wethouder van 1970 tot 
1979. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor het bebou-
wen van het Blaricumse gedeelte van de Oostermeent. 

Stobbe   Is de ontsluitingsweg van de volgende wegen: Stam, Blad, 
Loot, Schors, Loverpad (fietspad). Deze namen hebben alle-
maal te maken met bomen. 

Groenhof en  Worden ontsloten via de Kruin in Huizen.
Bloesem
Bijvangweg   Was al een bestaande weg op de Oostermeent. Nu loopt hij 

van de Hoofdweg richting Blaricummermeent. 
Hoofdweg   Was al een bestaande en een van de belangrijkste wegen 

toentertijd in de verbinding tussen Huizen en Blaricum op de 
Oostermeent. Hij ontsluit nu de vissenbuurt: Snoek, Zalm, 
Baars, Forel, Blei en Steenkarper, en de fietspaden Salaman-
derpad en Baarspad. 

Palingpad   (fietspad) Loopt van de Stobbe naar de Wetering, en van de 
Levensboom naar de Maten. 

Waterpad   (fietspad) Loopt langs het Grachtje van het Palingpad naar de 
Kruin in Huizen.

Buizerd en  Ontsluiten de vogelbuurt met de namen: Lepelaar, Fuut, Karekiet, Waterhoen, 
De Maten   Meerkoet, Roerdomp, Meeuw, Stern, Reiger, Grutto, Kauw, Valk, Snip, Havik, Leeuwerik, Kemp-

haan, Kievit en Geelgors.

Meeuw 5
1261 RS Blaricum

Tel: 035 5244651
Fax: 035 5244623

Mob: 06 22421139
E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

      

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV
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uw complete woninginrichter

Kerkstraat 45 Fax 035 - 525 66 17 
1271 RL Huizen e-mail: info@gordijnspecialist.nl 
Tel. 035 - 525 22 25 www.gordijnspecialist.nl
 

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, 
zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Stef staat altijd
 paraat 

en maakt je hoe�jzers op maat..!!!

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37
s . c d . b e r g h @ h e t n e t . n l

ng

S.v.d.Bergh

Zijn ouders waren Ep Ter Weijde (1884-
1983) en Wijntje van Breemen (1884-
1972). Rinus is net als zijn zus Marie
(1915-1996) geboren in het huis aan de
Dorpsstraat 4. Rinus ging na de lagere
school naar de ambachtsschool om tim-
merman te worden. Om het vak goed te
leren, kwam hij te werken bij zijn ome
Willem van Breemen, die een aanne-
mersbedrijf had in die tijd. Ook werkte
hij nog een tijdje bij de timmerfabriek
Fecken aan de Binnenweg. Rinus was
een talentvolle voetballer in het eerste
van RKBVV, het latere BVV '31. Daar
maakte hij al op jeugdige leeftijd furore.
Later was hij als supporter ook nog vaak
langs de lijn te vinden. Toen Rinus bijna
twintig jaar was, brak de Tweede
Wereldoorlog uit. Voor een jongen op die
leeftijd geen goed vooruitzicht. Rinus
wist, door bemiddeling van familie van
garage van Mill, op een vissersboot te
komen om in Duitsland op paling te vis-
sen. Zo is voorkomen dat hij werd  inge-
deeld bij de Arbeidseinsatz. 

Na de oorlog
Rinus werd door Fecken uitgeleend aan
het aannemersbedrijf Eggenkamp. Hier
is hij zijn hele verdere arbeidzame leven
blijven werken. Aan vele huizen in deze
omgeving heeft hij helpen bouwen en/of
verbouwen. In die naoorlogse jaren leer-
de hij zijn latere vrouw, Annie Kersten
(1927-2009) uit Huissen kennen. Zij was
in de oorlog in Laren bij de familie Bon
aan de Smeekweg geëvacueerd en is
nadien in Laren gebleven. Zij zijn bijna
58 jaar getrouwd geweest en kregen drie
dochters. Als kersvers stel hebben zij
eerst ingewoond bij Klaas Zeegers,
Dorpsstraat 5, daar waar nu het Kruidvat
is, links aan de kant van wat nu de Outlet
ingang is. Dochters Nanny en
Annemieke zijn daar geboren. In 1955 is
de familie verhuisd naar Kerkpad 16
waar hij tot nu toe heeft gewoond.
Dochter Marianne zag op het Kerkpad
het  levenslicht. Ook aan dit huis heeft
hij in de loop der jaren veel verbouwd.
Toen bleek dat zijn vrouw Annie onge-
neeslijk ziek was (multiple sclerose) en
in een rolstoel door het leven moest,
werd het huis daarop aangepast (1980)
zodat Annie er kon blijven wonen en zo
goed mogelijk kon functioneren. 

Gekraakt
Een leuke anekdote hierbij is dat gedu-
rende de bouwtijd er natuurlijk ergens
gewoond moest worden, maar er was in
Blaricum nergens een vrije woning
beschikbaar. Rinus heeft toen het tijde-
lijk leegstaande pand aan de Dorpsstraat
hoek Middenweg, waar nu restaurant
Blaer zit, gekraakt. Deze heldendaad
heeft zelfs de krant gehaald. Zij hebben
daar ruim een half jaar gewoond. Na zijn

pensionering heeft hij samen met zijn
dochter Annemieke heel lang zijn vrouw
verzorgd. Maar na verloop van tijd werd
de zorg steeds intensiever. Vooral toen
Annie zeven dagen per week dag en
nacht zorg nodig had, werd het hem als
73-jarige teveel. Zijn vrouw werd opge-
nomen in Theodotion in Laren. Gelukkig
kon Annie dankzij het aangepaste huis,
een aantal dagdelen met de rollytax
thuiskomen en zo hebben zij 16 jaar lang
tot haar overlijden in mei 2009 samen
kunnen doorbrengen.

Uitgestorven
De laatste vijf jaar van zijn leven kon
Rinus, zoals hij dat altijd graag wilde,
thuis blijven wonen. Ondanks zijn afne-
mende gezondheid, maar dankzij de hulp
van vooral Annemieke, zijn steun en toe-
verlaat, de medewerkers van het wijk-
team van de thuiszorg en de dagopvang
'de Wingerd' was het mogelijk zijn laat-
ste levensjaren zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen. Op Sinterklaasdag
kwam er toch nog onverwacht een eind
aan dit boeiende leven. Met hem is in
mannelijke lijn de familie Ter Weijde uit-
gestorven. Maar ook de oudste niet-
scharende Erfgooier uit Blaricum is nu
heengegaan. Wij van hei & wei, wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen sterkte. Dit leven is beëin-
digd, maar de herinneringen aan hem
zullen nog lang voortleven en die moet je
koesteren. 

Oudste niet-scharende Blaricumse
erfgooier overleden
door Frans Ruijter
Op 13 december geboren zijn en op 13 december, maar wel 94 jaar later,
begraven worden. We hebben het hier over Marinus ter Weijde. In Blaricum
beter bekend als Rinus van 'Zwarte Ep'. Hij werd in 1920 geboren. 

Marinus ter Weijde, in Blaricum beter
bekend als Rinus van ‘Zwarte Ep’

Expositie
Bijzonder- en
Monumentaal
Blaricum
Van 22 januari 2015 tot medio mei
2015 wordt door de Historische
Kring Blaricum een expositie onder
de naam ‘Bijzonder – en
Monumentaal Blaricum’ georgani-
seerd. 

Blaricum herbergt een groot aantal
monumenten (74 Rijks- en 83 gemeente-
lijke), terwijl er hiernaast nog een aantal
beeldbepalende en beeldondersteunende
panden is. Het is dan ook niet voor niets
dat de kern van het dorp op 8 augustus
1967 tot ‘Beschermd dorpsgezicht’ is
verklaard. 
In 2009 verscheen het boek ‘Blaricum
haar landhuizen en villa’s, haar atelier-
woningen en hutten, haar bijzondere
bewoners’, geschreven door Gé van der
Pol met medewerking van Gerbe van der
Woude. Dit boek was in 2013 de basis
voor een, op initiatief van Carien Bölger
georganiseerde, expositie ‘Bijzonder
Blaricum’ in galerie De Vlierhove.
Tevens werd, naar aanleiding hiervan,
een nieuw boekje onder diezelfde naam,
uitgebracht. Een veertigtal foto’s werd
geselecteerd van panden die in het boek-
je beschreven werden of anderszins een
bijzondere uitstraling in het dorp heb-
ben. Deze foto’s werden groot afgedrukt
en gebruikt voor de expositie in De
Vlierhove. Thans stelt mevrouw Bölger
de foto’s beschikbaar voor de door de
Historische Kring Blaricum te organise-
ren expositie. Het boekje ‘Bijzonder
Blaricum’ was uitverkocht maar is nu in
herdruk genomen en weer verkrijgbaar.
In beide vermelde boeken wordt ook
uitgebreid ingegaan op de architecten
van de panden. Deze expositie wordt
gezien als schakel tussen verleden en
toekomst.

Openingstijden Historische Kring:
zaterdagmiddag van 

14.00 tot 16.00 uur en 
donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur.

Zwaluwenweg atelier III
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piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Lid vakgroep musici - FNV-Kiem

www.ijssalondehoop.nl

EHBO Vereniging
Blaricum
Hendrik Smitlaantje 2
Sportpark - Oostermeent

Voor al uw cursussen
EHBO - BHV - reanimatie
contact: 035-5250277
www.ehboblaricum.nl

Straatnamen verklaard… Bijvanck deel 2

door Frans Ruijter
In een vorige nummer van hei & wei, nr. 498, heb ik de straatnamen van het zuidelijk gedeelte van de Bijvanck behan-
deld. Nu is het noordelijk gedeelte van deze mooie wijk aan de beurt. Deze is globaal gelegen tussen de Viersloot, de 
Noord, de Blaricummermeent en de Kruin in Huizen. De verwijzingen naar boom gerelateerde namen en die van de 
vissen en vogels spreken voor zich. De overige straatnamen worden hieronder behandeld.

  

Levensboom

Uilebord
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Blaricum aan 
Zee: de belofte
door Sybert Blijdenstein
In 2016 verhuist een jong Amsterdams 
gezin vanuit de drukke stad naar de 
Blaricummermeent. Het gezin heeft 
gekozen voor deze nieuwe wijk voor 
de rust, de open ruimtes, de stijlvolle 
en duurzame woningen, de natuur, de 
centrale landelijke ligging en de wa-
terrecreatie.  

Dit laatste punt speelde een belangrij-
ke rol bij hun keuze: de al lang geplan-
de, veelbelovende, nog te ontwikkelen 
recreatiemogelijkheden aan het open 
water. Zoals deze verwoord zijn in de 
betreffende structuurvisie van de ge-
meente. Zij vertrouwen erop, dat de ge-
meente haar daarin gemaakte beloftes en 
ambities gestand doet. Het nieuwste plan 
(2017) voor een eilandje, verbonden aan 
het vaste land, met een Scandinavisch 
ogende bebouwing, spreekt hen, water-
liefhebbers, bijzonder aan.       

De ambitie en de belofte
Dit stuk gaat over de gemeentelijke am-
bitie en belofte, hoe het gebied recreatief 
in te vullen, met behoud van de natuur-
waarden. De ambitie omvat een ont-
moetingsplek voor de lokale bevolking, 
waterrecreatie met een regionale functie, 
jaarrond recreëren, variatie in aanbod 
(recreatie, horeca), onderscheidend ka-
rakter van de horecavoorziening, behoud 
en bij voorkeur kwaliteitsversterking 
van de natuurwaarden. Dit en de belof-
te daartoe, is uitgebreid vastgelegd door 
de gemeenteraad in 2013, in de leidende 
‘Structuurvisie Voorland Stichtsebrug’.       

Blaricum aan Zee 2020
Dit is de naam van het nieuwste plan. Op 
een op te spuiten eilandje. Met een be-
bouwing van 2.500 m2. Met veel groen 
en strandjes, trappetjes en aanlegsteigers. 
Waar het hele jaar door recreatie moge-
lijk is. De bebouwing is modern, licht, 
met veel glas, eenvoudig en naar het wa-
ter gericht. Met twee kleine restaurants 
waar het goed, maar niet ingewikkeld 
eten is. Met een studio met uitzicht op het 
Gooimeer, een bed & breakfast / boetiek-
hotelletje, een Welness Center, een mul-
tifunctioneel dorpshuis, een boat / food-
shop / winkel en een beachbar. Waar je in 
de zomer de zon kunt zien ondergaan en 
waar het in de winter gezellig toeven is. 
Een eilandje? Omdat op de vaste wal niet 
gebouwd mag worden. In voldoende par-
keerplaatsen wordt voorzien. Dichtbij. 

Recreatieve en maatschappelijke 
meerwaarde
Het nieuwste plan leidt, in onverbre-
kelijke samenhang met de Blaricum-
mermeent, tot een aantrekkelijk en 
hoogwaardig recreatiegebied. Met een 
maatschappelijke meerwaarde, die de in-
woners en ondernemers als inspirerend 
zullen ervaren. Drie jaar is er samen 
uiterst nauwgezet aan gewerkt. Door de 
gemeente, het projectbureau en de ont-
wikkelaar, die zijn sporen heeft verdiend 
met o.a. het Nautisch Kwartier in Hui-
zen. Alles gaat, zorgvuldig getoetst aan 
alle regelgevingen (zie bronnen hierna) 
in een doorlopend, goed overleg met de 
provincie Noord-Holland, Rijkswater-
staat en Staatbosbeheer, de eigenaar van 
het gebied, die zich coöperatief opstelt, 
en niet negatief, zoals eerder beweerd is.  
Het ontwerp is meerdere keren aange-
past. Eerst zuidwaarts verschoven, nog 
verder weg van het natuurgebied, en 
verkleind in bebouwing van 3.250 naar 
2.500 m2. Een  grote jachthaven? Daar-
van is al afgezien, ter bescherming van 
de natuurwaarden.
Iedereen is van goede wil. Het plan past. 
De verwachtingen zijn hoog gespannen. 
Het definitieve besluit valt in de raads-
vergadering van 6 maart aanstaande. 

Natuurwaarden
In de laatste 40 jaar heeft zich vanuit 
een schrale, kale zandvlakte een waar-
devol natuurgebied ontwikkeld dat deel 
uitmaakt van Natura 2000 en in het Na-
tuur Netwerk Nederland (NNN). In dit 
gebied bevinden zich, met name in het 
noordelijke deel - dat volledig ontzien 

wordt – diverse beschermde planten en 
dieren. Wij verwijzen belangstellen-
den daarvoor naar het Projectbureau  
www.deblaricummermeent.nl waar o.a. 
de Structuurvisie Voorland Stichtsebrug, 
de presentatie van de ontwikkelaar en de 
Natuurtoetsen per mail zijn op te vragen. 
Uiteraard in chronologisch volgorde  
te lezen. Het plan wordt behandeld in  
de Rondetafelgesprekken (RTG’s) van 

13 of 20 februari en in de gemeente-
raad van dinsdag 6 maart a.s. in het  
gemeentehuis in Eemnes. Bijwonen? 
Dat kan. Met het uiteindelijk bereiken 
van de duizend geplande woningen zal 
het aantal inwoners van de Blaricum-
mermeent oplopen tot 2500 of meer. De 
stijging vanaf 2008 tot nu toe is al goed 
voor 2 extra raadszetels bij de verkiezin-
gen in 2018. 

Eemnesserweg B13, 1261 HD  Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com

Café d’Ouwe Tak: 
Het café waar je óók kunt eten!

Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u 

gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS

Tuinadvies             Aanleg en onderhoud
Tuinarchitectuur     Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912
****

De Bijvanck veertig jaar
door Sybert Blijdenstein
Na jaren van zorgvuldige voorbereiding begonnen in 1973 de bouwwerkzaam-
heden in de Bijvanck. De eerste woningen werden in 1974 opgeleverd. Dat is
een goede veertig jaar geleden. Reden voor hei & wei om aan de boeiende
geschiedenis van het ontstaan van de Bijvank aandacht te geven.   

De Blaricumse hoofdpersonen, initia-
tiefnemers en verantwoordelijk voor de
bouw waren de toenmalige burgemeester
Map Tydeman (1913-2008) en vooral de
wethouder Onno Schöne (1914–2004).
Na het aftreden in 1972 van Tydeman
nam in 1973 Anneke Le Coultre-Foest
(1927) als nieuwe burgemeester diens
aandeel in Bijvanck over.   

De afgewende herindeling
Zo’n 45 jaar geleden zag het er ten noor-
den van het oude dorp heel anders uit
dan nu. Veel  open natuur. Uitgestrekte
weilanden. Bonte koeien. Eindeloze ver-
gezichten. Zeilboten op het Gooimeer.
Open vlaktes. Door de mens afgegraven
duingebied. Waar de wind vrij spel had.
Verder stilte alom. Een rust die ten einde
liep. In het Gooi was de behoefte geste-
gen aan goede en betaalbare woningen.
Het oog van de regering viel op de
Bijvanck, een uitgestrekt, stil stuk land,
liggend op Huizer én Blaricums grond-
gebied. Huizen werd als groeikern aan-
gewezen. Doel: ‘één grote stad aan het
water.’ Voor de bebouwing van de
Bijvanck had men echter wel medewer-
king én grondgebied van Blaricum
nodig. Probleempje: ‘peuter’ Blaricum
was vast besloten zelf te bouwen.
Ingewikkeld, maar te doen. Huizen was
slim. Ze bood aan dat zij de aanleg van
de hele infrastructuur zou verzorgen én
financieren. Ook die van de Blaricumse
Bijvanck. In ruil daarvoor zou Blaricum
haar Bijvanck, als die bebouwd was, aan
Huizen afstaan. Deal. Huizen pakte haar
bouw snel en grootstedelijk aan: rechte
straten met lange rijen huizen. Blaricum
startte met de bouw een stuk later. Er
was meer voorbereiding vereist. Geen
kaarsrechte bouw, maar speelser, met
open ruimtes en fraaie zichtlijnen. Na
gereedkoming van de Blaricumse
Bijvanck, strandde in de Eerste Kamer
het wetsvoorstel voor de herindeling
naar Huizen. De korte doch intensieve
Haagse lobby van Blaricum was daar
niet geheel vreemd aan. Een handige
zet? Het leek van wel: in één klap ver-
dubbelde de Blaricumse bevolking.
Maar de al stroeve verstandhouding met
Huizen werd er niet beter op. Blaricum
heeft Huizen later nog wel de miljoenen
voor de infrastructuur terugbetaald. Of
dat soepel verliep? We weten het niet. In
ieder geval blijft ook nu in 2015 de

gemeentegrens nog steeds dwars door de
gezamenlijke bebouwing heen lopen.     

Vader van de Bijvanck 
Even terug in de tijd. Vanaf 1972 zou
Blaricum gaan bouwen, onder toezicht
van oud minister Pieter Bogaers, voorzit-
ter van het nieuwe instituut ‘Gooi en
Vechtstreek.’ In dezelfde tijd werd Onno
Schöne wethouder. Uit het bedrijfsleven.
Kunstzinnig. Creatief. Een idealist met
visie. Maar zonder politieke kennis.
Gelukkig vond hij twee ervaren rotten in
het vak aan zijn zijde: burgemeester
Tydeman en wethouder De Klerk.
Aanvankelijk voelde Schöne zich zoals
hij zei: ‘als iemand met twee linkerhan-
den, maar wel enthousiast en idealis-
tisch.’ Als taak kreeg hij de bouw van de
Bijvanck. Loodzwaar. Bij de eerste
raadsvergaderingen liet hij verstek gaan:
‘ik  deed het in mijn broek van angst.’ De
Chef Algemene Zaken, Straatsma,
maakte hem wegwijs in gemeentezaken
en loodste hem door die eerste moeilijke
maanden.   

La Grande Borne
Voor de verdwijnende natuur moest een
mooie, leefbare wijk terugkomen. Geen
verkoop van grond aan projectontwikke-
laars. De plannen zou de gemeente zelf
maken, om pas daarna de aannemers en
woningcorporaties in te schakelen. Een
jaar lang werden de diverse ideeën uitge-
werkt. Ook studiereizen gemaakt. Naar
Glasgow en naar de voorstad van Parijs,
‘La Grande Borne’ die met haar steden-
bouwkundig aantrekkelijk gekronkel,
langs speels verlopende basislijnen,
model gestaan heeft voor de Bijvanck.       

Vergaderen en bouwen
Een hecht team van ervaren stedenbouw-
kundigen en architecten, waaronder
Hertzberger en Wissing, en van land-
schapsarchitecten zoals Jan Kalf, was
gevormd. Vergaderd werd in het
gemeentehuis, bij de stedenbouwkundi-
gen in Barendrecht en bij Schöne thuis.
De toen nog vrij unieke inspraak door de
toekomstige bewoners, allen uit het
Gooi, werd georganiseerd: tien groepen
van elk twintig personen. De wijk groei-
de met luisteren naar de bewoners. De
stedenbouwkundige van Huizen, profes-
sor Froger, bleef regelmatig een boter-
hammetje eten bij Schöne. En zie: ook

de stedenbouwkundige plannen van
Huizen werden speelser. Botste Schöne
nog geregeld met toezichthouder
Bogaers, de man van het snelle bouwen,
gesteund door Tydeman kon hij steeds
voet bij stuk houden: ‘Blaricums plan-
nen zijn goed en versnellen ook de
bouw.’ Bogaers kreeg waardering voor
Schöne: ze gingen zelfs in de vroege
ochtend samen baantjes trekken in de
Biezem. Er werd een grote maquette van
de Bijvanck gemaakt, waarin je met een

‘enthescoop’ als het ware door de straten
kon wandelen. Nu heel gewoon, toen nog
bijzonder. De goedkeuring door de Raad
en door het Gewest volgde. Toen begon
de bouw. Er volgde voor Schöne een bij-
zonder inspannende periode van voor-
schriften, bepalingen, officiële goedkeu-
ringen, toetsing van de financiële haal-
baarheid van koopwoningen, huurwo-
ningen, flatwoningen, éénpersoonswo-
ningen, het winkelcentrum, de scholen,
de sporthal, en van de intensieve bouw-

Parijs, La Grande Borne

De Bijvanck, omstreeks 1974/1975
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begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

Vijfduizend bomen 
Nog ruimschoots voor de bouw was de
raad akkoord gegaan met het verzoek
van Tydeman om vijfduizend bomen te
kopen bij een kweker in Zundert. Toen
die bomen jaren later geplant werden
waren het al ‘hele echte bomen’ die de
bebouwde Bijvanck van begin af aan een
volwassen en gezellige aanblik gaven.
Het planten in de dikke, onvruchtbare,
opgespoten witte zandlaag veroorzaakte
door te hoge wortelgroei ook nu nog niet
opgeloste problemen.     

Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financië-
le goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daar-
om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
de eerste steen leggen. Langzamerhand
ontstonden ook rijtjes huizen. Opviel dat
de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
leidde tot de opdracht aan één van de
architecten om rijtjes huizen met vier
hoekwoningen te ontwerpen. De zoge-
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe-
kwoningen als één grote villa. De kleine
woningen voor alleenstaanden werden
de ‘Kabouterwoninkjes’ aan het
Palingpad. Een groot wooncomplex, ‘De
Wetering’, kwam van de grond. Meer
luxueuze woningen, de ‘Witte
Woningen’ aan de Koggewagen zagen
het licht. Bijnaam: ‘Klein Jeruzalem.’ De
69 kettingwoningen (in slingervorm) van
Wissing volgden. De Bijvanck kreeg zo
haar unieke karakter.

Tot slot
Van de geplande, fraaie fietsbrug over de
Randweg Oost naar de ‘Landingsbaan’ is
niets gekomen. Maar als dat het enige is,
en zeker als het nieuwste Centrumplan
Bijvanck gerealiseerd is, dan kunnen de
Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 

100 jaar
door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

Ze trouwde op 5 oktober 1938 met
Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
Molenweg 22. Daar zijn drie van hun
vier kinderen geboren, te weten: Mia,
Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaats-
verjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en 
botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

Wilt u een afspraak 
maken voor een consult 
of een behandeling?
Tel. 035 260 10 60www.hrinjectables.nl

Dr. Holtmannweg 24, Laren
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hei & wei volgen op twitter: kijk op
http://twitter.com/heienwei

Blaricum toen...

Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelo-
pen voor @DeOpkikker#goeddoel

Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank 

IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 wil-
len wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

Dit karakteristieke witte huisje is nu Tweede Molenweg 47. Tot 1961 was het
genummerd aan de Eerste Molenweg 56. Het huis stond vroeger aan de voet

van de Blaricumse molen. Die heeft gestaan waar nu Tweede Molenweg 49 is,
maar is in 1928 helaas gesloopt. In de volksmond wordt dat nog steeds 'De

Molenberg' genoemd. Bekende bewoners van dit lieftallige huisje waren onder
andere de families: Herman Zeegers en Meeuwis Krijnen. Echter de bekend-
ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
als Ti Ta Tovenaar. Inmiddels woont mevrouw Moppes hier alweer heel lang

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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Monturen en Contactlenzen
Zoals we inmiddels weten is onze opticien ‘Optiek Boutique’ 
Kom & Kijk te vinden aan de Dorpsstraat 6, midden in het centrum 
van ons mooie dorpje. Het voorziet u van mooie hoogwaardig 
kwalitatieve monturen en zonnebrillen die op een prettige wijze aan 
u worden gepresenteerd. De limburgse eigenaresse heeft nu óók de 
mogelijkheid als extra service u op te halen en terug te brengen als 
u moeilijk ter been bent. Dit kan op de zaterdagen en dinsdagen.

Dorpsstraat 6, 1261 ET Blaricum  Telefoon 035-5316064  info@kom-en-kijk.nl

www.kom-en-kijk.nl 
www.optiekboutique.nl

(Bronnen: Masterplan De Blaricummermeent (2005), Inventarisatie beschermde 
flora en fauna, (2011), Milieueffect rapportage Recreatiegebied Voorland Stichtse-
brug (2011), Passende beoordeling  inzake de Natuurbeschermingswet Jachthaven 
Voorland Stichtsebrug (2010), Nota van Uitgangspunten De Blaricummermeent Na-
tuur- en recreatiegebied Voorland Stichtsebrug (2010) Strategische Visie Blaricum 
2030, Structuurvisie Voorland Stichtsebrug (2013), Ontwikkelingsvisie Rijkswater-
staat (1982-1983), Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 2013, Struc-
tuurvisie Noord-Holland 2040, Waterplan 2010-2015, Intentieverklaring Provincie 
NH en gemeente Blaricum (2006), Nota van uitgangspunten Gemeente Blaricum 
(2012), Ecologisch Rapport Staatsbosbeheer (2016), Natuurbeschermingswet, Pre-
sentatie Blaricum aan Zee (7.12.17) en de Natuurtoetsen Blaricum aan Zee / Ont-
werpplannen Zuid van Royal HaskoningDHV (van 4 sept.17 en eind dec. 17), ‘Bla-
ricum aan Zee koerst op 2020’ (okt.2017) van Leo Janssen en Arie Hogendoorn van 
het Projectbureau).  

Hei&wei_nr502indd.indd   6 09-01-18   12:05



De man achter de foto’s 

door Marjolijn Schat
Regelmatig plaatsen we in hei & wei 
foto’s van Albert van der Linden. Een 
fervent hobbyfotograaf van wie u ook 
regelmatig foto’s kunt tegenkomen 
in Laarder Courant de BEL en het 
Nieuwsblad voor Huizen. Foto’s van 
de natuur en boerderijen, evenemen-
ten en actualiteiten, die hij toevallig 
tegenkomt of zelf opspoort. 
 
Albert van der Linden is een rasechte 
Blaricummer, geboren en getogen op de 
Tweede Molenweg en in zijn jeugd heeft 
hij ‘het boerenvak’ meegekregen op de 
boerderij van de buren. Niet vreemd dat 
hij nu vrijwilliger is bij VTV Huizen, de 
volkstuinvereniging.  Hij heeft daar een 
biologische groentetuin. ‘Absoluut geen 
gif of andere gewasbeschermingsmidde-
len. In mijn kas is ook een kleine vijver 
met salamanders en kikkers en die eten 
de ongewenste slakken en andere onge-

node gasten op. Tja, de natuur toch.’ Hij 
gelooft ook in een zo natuurlijk mogelijk 
leven; hij rookt niet, drinkt geen alco-
hol, wel koffi e en veel water maar geen 
kraanwater. ‘Wat daar allemaal inzit!’ 
En: ‘Geen garantie voor een lang leven 
maar ik voel me er goed bij.’ 

Gepensioneerd, maar drukker dan 
ooit
Albert geniet samen met zijn vrouw vol-
op van hun twee kleinkinderen. Verder 
heeft hij het drukker dan ooit. Iedere 
week hard lopen in de polder. Hij is een 

verwoed lezer en verzamelaar van Do-
nald Ducks. Naast zijn vrijwilligerswerk 
bij VTV Huizen werkt hij ook als vrij-

williger bij Cordaan, voor mensen met 
een beperking. Iedere donderdag gaat hij 
naar Amsterdam om met gehandicapten 
te werken, fi etsen of sporten. Gitaarspe-
len, fi ngerstyle, Albert speelde vroeger 
in een bandje in het Vitus en ook nog een 
tijdje met Tom Manders Junior. Verder 
tekent en schildert hij graag. En natuur-
lijk op pad met zijn camera. Les heeft hij 
nooit gehad, hij houdt  niet van technie-
ken, het moet in je zitten. ‘Soms zie je 
mensen met enorme toestellen foto’s ma-
ken vanuit de auto. Dan beleef je toch de 
natuur heel anders. Niets voor mij.’

begeleiding. In 1972 vertrok burgemees-
ter Tydeman. Wethouder De Klerk nam
als locoburgemeester hem waar.
Raadslid Scholten werd tijdelijk derde
wethouder. In 1973 volgde voormelde
benoeming van Anneke Le Coultre (wet-
houder te Wassenaar) tot burgemeester.
Voortvarend nam zij de inrichting van
het centrum op zich. En, uniek in ons
land, zij bracht met succes de drie ver-
schillende basisscholen, de Rooms
Katholieke, de Protestant Christelijke en
de Openbare lagere school, samen onder
één dak, in ‘De Levensboom.’  

Vijfduizend bomen 
Nog ruimschoots voor de bouw was de
raad akkoord gegaan met het verzoek
van Tydeman om vijfduizend bomen te
kopen bij een kweker in Zundert. Toen
die bomen jaren later geplant werden
waren het al ‘hele echte bomen’ die de
bebouwde Bijvanck van begin af aan een
volwassen en gezellige aanblik gaven.
Het planten in de dikke, onvruchtbare,
opgespoten witte zandlaag veroorzaakte
door te hoge wortelgroei ook nu nog niet
opgeloste problemen.     

Allerlei soorten woningen
De zeven flats werden ontworpen.
Terrasflats. Dat was nieuw. De financië-
le goedkeuring van de provincie door
hoofdingenieur Wieringa, directeur
inspecteur Volkhuisvesting, verliep daar-
om traag. Uiteindelijk gingen de nodige
heipalen de grond in. En Wieringa kwam
de eerste steen leggen. Langzamerhand
ontstonden ook rijtjes huizen. Opviel dat
de hoekhuizen de voorkeur genoten. Dat
leidde tot de opdracht aan één van de
architecten om rijtjes huizen met vier
hoekwoningen te ontwerpen. De zoge-
naamde Molenwiekwoningen: vier hoe-
kwoningen als één grote villa. De kleine
woningen voor alleenstaanden werden
de ‘Kabouterwoninkjes’ aan het
Palingpad. Een groot wooncomplex, ‘De
Wetering’, kwam van de grond. Meer
luxueuze woningen, de ‘Witte
Woningen’ aan de Koggewagen zagen
het licht. Bijnaam: ‘Klein Jeruzalem.’ De
69 kettingwoningen (in slingervorm) van
Wissing volgden. De Bijvanck kreeg zo
haar unieke karakter.

Tot slot
Van de geplande, fraaie fietsbrug over de
Randweg Oost naar de ‘Landingsbaan’ is
niets gekomen. Maar als dat het enige is,
en zeker als het nieuwste Centrumplan
Bijvanck gerealiseerd is, dan kunnen de
Blaricummers daar toch wel overheen
komen, of niet soms? 

100 jaar
door Frans Ruijter
Op 12 december 2014 was het een
eeuw geleden dat mevrouw Miep
Klaver - van Dijk in Utrecht het
levenslicht zag. 

Ze trouwde op 5 oktober 1938 met
Blaricummer in hart en nieren, Bep
Klaver (1915-1982). De eerste jaren van
hun huwelijk woonden zij aan de Tweede
Molenweg 22. Daar zijn drie van hun
vier kinderen geboren, te weten: Mia,
Nannie (overleden in 2014) en John. In
1949 kregen ze op de Statenkamer 5 een
net nieuw gebouwde woning toegewe-
zen. Daar werd de jongste dochter Helen

geboren. Over haar gezin zei ze ooit:
‘Zelf heb ik nog nooit een klavertje vier
gevonden in de tuin, maar wel in huis en
dat zijn onze zoon en drie dochters, zij
zorgen voor zonneschijn in ons huis.’ De
laatste jaren woont ze naar alle tevreden-
heid in Johannes Hove in Laren. Tijdens
haar verjaardag was ze wat grieperig,
daardoor werd een officieel feest uitge-
steld. Maar ze wil nog van geen opgeven
weten: een zuster van haar is 96 jaar en
ze zegt nog strijdbaar: ‘Ik wil nog mee-
maken dat mijn zus ook 100 jaar wordt.’
Wij van hei & wei gunnen haar dat van
harte. 
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Michiel Krabbenborg @Michiel_BW
De kerst- sponsorloop bij @OBBlaricum
was een succes! De leerlingen hebben gelo-
pen voor @DeOpkikker#goeddoel

Maarten Frenk @MaartenFrenk
Mooie nieuwjaar traditie in #blaricum.
Vuur, zang en natuurlijk drank 

IJssalon De Hoop @ijssalondehoop
Beste IJsgenieters, met ons laatste facebook bericht van 2014 wil-
len wij iedereen bedanken voor een fantastisch ijs-seizoen 2014.

Tweede Molenweg hoek Eerste Molenweg

Dit karakteristieke witte huisje is nu Tweede Molenweg 47. Tot 1961 was het
genummerd aan de Eerste Molenweg 56. Het huis stond vroeger aan de voet

van de Blaricumse molen. Die heeft gestaan waar nu Tweede Molenweg 49 is,
maar is in 1928 helaas gesloopt. In de volksmond wordt dat nog steeds 'De

Molenberg' genoemd. Bekende bewoners van dit lieftallige huisje waren onder
andere de families: Herman Zeegers en Meeuwis Krijnen. Echter de bekend-
ste, landelijk gezien dan, is natuurlijk Ton Lensink. Vooral bekend geworden
als Ti Ta Tovenaar. Inmiddels woont mevrouw Moppes hier alweer heel lang

naar alle tevredenheid. 
Aangeleverd door Frans Ruijter.

BVV ’31 
F-meiden 
Sinds dit seizoen heeft de Blaricumse
voetbalvereniging BVV ’31 twee mei-
den teams, een C-team en een F-team. 
De F-meiden hebben het in de najaars-
competitie ontzettend knap gedaan. Ze
hebben een prachtige derde plaats
behaald. En dan te denken dat ze pas
eind augustus hun allereerste training
kregen. 
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 Blaricum toen...

Dorpskerk in de sneeuw
Van een kerk, van welke gezindte dan ook, gaat altijd rust uit. Al eeuwen-

lang gaf en geeft het de mensen houvast, steun en zorgde het voor een groot 
saamhorigheidsgevoel. Men trok met gelijk-gezindten op, zij het in verenigin-
gen en/of op scholen en in het sociale leven. Blaricum telt maar twee kerken. 
De Dorpskerk van de PKN aan de Torenlaan is de oudste kerk in ons dorp. 
Rond het jaar 1400 heeft hier al een houten kapelletje gestaan, maar sinds ± 
1520 staat er al een stenen kerk. Deze was toen zelfs groter dan de kerk in 
Huizen. De Dorpskerk werd door een grote brand op 20 maart 1696 zwaar 

getroffen, gelukkig bleef de preekstoel uit 1661 gespaard. De restauratie werd 
voortvarend aangepakt en werd fi nancieel mogelijk gemaakt door verkoop 

van kerkelijke landerijen. De laatste en ingrijpendste restauratie vond plaats in 
1934 onder de Blaricumse architect Th. Rueter. Deze restauratie heeft de kerk 
het beeldbepalende gezicht gegeven dat het nog steeds heeft. Gelukkig vinden 

de bezoekers er nog steeds de rust die er al eeuwen wordt gevoeld. 
Aangeleverd door Frans Ruijter
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Klik zei de muis ...

door Michiel Meijer
Ter ere van de 500ste hei & wei is de redactie een nieuwe digitale weg ingeslagen. 
Na www.heienwei.nl is er nu ook www.facebook.com/heienwei.

Wees niet bevreesd: hei & wei blijft het 
dorpsblad voor Blaricum met de na-
druk op ‘blad’; een papieren uitgave die 
maandelijks bij u op de mat ligt. Onze 
facebook-activiteiten richten zich op 
vooraankondigingen en vooral om u uit 
te nodigen met ideeën te komen (én te 
delen) voor nieuwe onderwerpen. De 
eerste schuchtere stappen zijn gezet; de 
eerste berichten bewegen zich over het 
digitale web. Neem ook eens een kijkje 
en deel en like wat u leuk vindt. 

We houden u op de hoogte van de ont-
wikkelingen.
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Tellers gezocht voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en referendum!

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raad-
gevend referendum over de Wet op de inlichti ngen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 
gehouden. 

Stemmen in de BEL-gemeenten kan op 
zeventi en stembureaus. Voor die stem-
bureaus zijn wij op zoek naar tellers. 

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiter-
lijk 15 januari 2018 een bericht naar 
verkiezingen@belcombinati e.nl met 

daarin uw naam, adres, geboortedatum 
en (mobiele) telefoonnummer. Kijk voor 
meer informati e op www.blaricum.nl 
(Bestuur > Verkiezingen gemeenteraad 
> Tellers gezocht). Of neem contact op 
met Wilma van Raaij van Burgerzaken via 
14 035.

De winterperiode is voor inbrekers erg aantrekkelijk, want in het donker kunnen 
zij makkelijker hun gang gaan. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Zorg ervoor 
dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent en doe de deur goed op 
slot. 

Verdachte situaties? Bel 112!
Ziet u verdachte personen in de tuin, 
personen die in huizen gluren of hoort u 
glasgerinkel? Vertrouw dan op uw ‘on-
derbuikgevoel’ en bel meteen de politi e 
via het alarmnummer 112. Uw telefoon-
tje kan belangrijk zijn en de pakkans van 
de dader(s) wordt hiermee vergroot. 

Let bij zo’n verdachte situati e ook 
goed op het signalement van de 
verdachte, maar ook op bijzondere 
kledingkenmerken en eventueel het 
vervoermiddel (kleur, merk, type, 
kenteken). Deze informati e kan de 
politi e helpen bij de opsporing van 
de dader(s).
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12-01
2018

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u ti jdens de openingsti jden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Voorkom woninginbraak tijdens de donkere dagen

Met ingang van dit nieuwe jaar publiceren wij de verleende en aangevraagde 
vergunningen weer tweewekelijks. Ook plaatsen we weer de agenda’s van de 
raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken. 

Zoals gebruikelijk treft  u in de maande-
lijkse uitgave van de hei & wei in 
de rubriek ‘Gemeentenieuws’ de 
publicati es aan. Ook eens per maand 

- steeds twee weken na de hei & wei - 
verschijnt voortaan een losse, extra 
editi e van Gemeentenieuws. Die wordt 
huis-aan-huis verspreid. Hierin worden 

hoofdzakelijk de vergunningen opgeno-
men. En wanneer van toepassing vindt 
u er ook de agenda’s van de raads-
vergaderingen en rondetafel-
gesprekken. Is er nog voldoende ruimte 
over dan verschijnen er nog andere 
arti kelen in. De eerste editi e Gemeente-
nieuws verschijnt op 26 januari. 

VANAF DIT JAAR VERSCHIJNT EEN EXTRA EDITIE VAN GEMEENTENIEUWS

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op
www.mooisti cht.nl 

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Blaricum maakt bekend dat (overeenkomstig G 3 lid 5 van de 
Kieswet) in het BEL-kantoor aan de Zuiderzingel 5 in Eemnes ter inzage is gelegd de 
beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepe-
ring waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

PER BRIEF STEMMEN VOOR HET RAADGEVEND 
REFERENDUM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Woensdag 21 maart 2018 wordt het raadgevend referendum over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden en zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. 

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en wilt u per brief stemmen bij het raadgevend 
referendum? Uw aanvraag loopt dan via de gemeente Den Haag. Dat kan via het 
M3-formulier op www.denhaag.nl  (Verkiezingen > Kiezers buiten Nederland > 
Tijdelijk in het buitenland). Voor vragen kunt u contact opnemen via 
kbn.verkiezingen@denhaag.nl 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet per brief stemmen vanuit het 
buitenland. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij de gemeente-
raadsverkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op 
de landelijke website www.overheid.nl  
Wilt u bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Harmsen van der Beeklaan 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21 en 23, pcnb, oprichten van 
9-rijenwoning/3-onder-1-kapwoning

•  Harmsen van der Beeklaan 7, 9, 2, 4, 6, 8, 14 en 16, pcnb, oprichten van 8  
2-onder-1-kapwoningen

•  Cleyne Raboesdreef 3, 5 en 7 (postcode vermoedelijk 1262 AC),  
oprichten van 3 2-onder-1-kapwoningen

•  Laantje van Toonder 30 en 32 (postcode vermoedelijk 1262 AM),  
oprichten van 2 2-onder-1-kapwoningen

•  Carmiggeltlaan 5 en 7 (postcode vermoedelijk 1262 AN),  
oprichten van 2 vrijstaande woningen

•  Carmiggeltlaan 2, 4, 1 en 3 (postcode vermoedelijk 1262 AN),  
oprichten van 4 2-onder-1-kapwoningen

•  Van Vrieslandlaan 1 en 3 (postcode nog niet bekend),  
oprichten van 2 2-onder-1-kapwoningen

•  Zuiderzeedreef 17, pcnb, oprichten van 1 2-onder-1-kapwoning
•  Fransepad 17, 1261 JD, plaatsen van een ingegraven mestopslag
•  Nijhoflaan 47, pcnb, oprichten van een woning, plaatsen erfafscheiding en  

aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
•  Huizerweg 11, 1261 AS, vervangen van de dakkapellen, renoveren badkamers en 

restylen van de kamers
•  Eerste Molenweg 52, 1261 TE, realiseren van een uitbouw op de begane grond
•  Kooltjespad 6, 1261 DP, oprichten van een woning
•  Nijhoflaan nummer niet bekend, sectie D nummer 7, pcnb, oprichten van een  

vrijstaande woning
•  Ludenweg 12, 1261 VW, vellen van 4 bomen
•  Noolseweg 7, 1261 EA, plaatsen van een nieuw kozijn met 3 harmonicageschakelde 

deuren
•  Huizerweg 10A, 1261 AW, plaatsen van nieuwe kozijnen
•  Binnendelta 4U, 1261 WZ, oprichten van een mini-brouwerij

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Waterschapslaan 11 en 13, 1261 JR, bouwen van een nieuwe woning en verbouw 
van bestaande woning

•  Angerechtsweg 6, 1261 XH, renoveren van de boerderij

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Boslaan 4, 1261 CB, uitbreiden van de achtergevel en moderniseren van het 
woonhuis 

•  Van Vrieslandlaan 5, pcnb, oprichten van een woning en maken van een uitweg
•  Van Vrieslandlaan 6, pcnb, oprichten van een woning en maken van een uitweg 
•  Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van 5 Amerikaanse eiken (herplant)
•  Verbindingsweg 13, 1261 EX, vellen van 7 bomen
•  Laantje van Rozendaal 1, 1261 ZC, uitbouwen van een woning
•  Stroomzijde 2 t/m 98, 1261 ZW, realiseren van 11 woningen op begane grond

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 16 januari 2018, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1.   Ruimte voor niet-geagendeerde 
onderwerpen (Beeldvormend)                                                           

2.  Rondvraag/mededelingen  
(Informerend)                                                                                             

3.  Informeren (Informerend/ 
Adviserend)                                                                                                              

  Interactie (informeren, input geven 
en vragen en adviseren) met raads- 
en collegeleden die naast hun functie 
van raads- of collegelid de gemeente 
vertegenwoordigen in andere gremia 
zoals gemeenschappelijke regelingen.

4.  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
Blaricum (Beeldvormend)

   De gemeente heeft de wettelijke ver-
plichting in 2017 een Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) vast te stellen 
voor de uitvoering van de zorgtaken 
voor stedelijk afvalwater, hemel- 
water en grondwater. De zorgtaak 
voor grondwater is nieuw; hier wordt 
in Blaricum voor het eerst invulling 
aan gegeven. In dit GRP is beschre-
ven hoe de gemeente invulling geeft 
aan de zorgplichten in de plan-

 periode 2018 tot en  met 2022.                                                                    

5.  Duurzaamheidslening Blaricum 
(Beeldvormend)         

  De gemeente Blaricum heeft als doel 
om in 2022 achtentwintig procent 
CO2-reductie te bereiken. Bij het 
realiseren van dit doel wordt onder 
meer gekeken naar de woningvoor-
raad. De duurzaamheidslening 
kan daar een bijdrage aan leveren. 
Energiebesparende maatregelen in 
en aan bestaande woningen dragen 
bij aan een duurzame gemeente. 
Bovendien zijn de effecten ervan ook 
in directe zin aantrekkelijk voor de 
bewoners zelf. Bijvoorbeeld door een 
lagere energierekening, meer woon-
comfort en/of een beter binnenkli-
maat. Particuliere huiseigenaren heb-
ben niet altijd voldoende financiële 
reserves om in energiebesparende 
maatregelen te investeren. Met de 
duurzaamheidslening wordt een 
financieel duwtje in de rug gegeven. 
Het voorgestelde maximale budget, 
dat de gemeente in een revolverend 
fonds stort, bedraagt vijf ton.

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren 
over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet- 
geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf (uiterlijk 
maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers kan 
de tijd worden bekort. Het advies is om al in de e-mail te vermelden wat u aan de raad 
wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder de raads-
leden. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be-
zwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, keuzen, 
voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waarover een 
klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
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Tellers gezocht voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en referendum!

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt het raad-
gevend referendum over de Wet op de inlichti ngen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 
gehouden. 

Stemmen in de BEL-gemeenten kan op 
zeventi en stembureaus. Voor die stem-
bureaus zijn wij op zoek naar tellers. 

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiter-
lijk 15 januari 2018 een bericht naar 
verkiezingen@belcombinati e.nl met 

daarin uw naam, adres, geboortedatum 
en (mobiele) telefoonnummer. Kijk voor 
meer informati e op www.blaricum.nl 
(Bestuur > Verkiezingen gemeenteraad 
> Tellers gezocht). Of neem contact op 
met Wilma van Raaij van Burgerzaken via 
14 035.

De winterperiode is voor inbrekers erg aantrekkelijk, want in het donker kunnen 
zij makkelijker hun gang gaan. Maak het inbrekers niet te makkelijk. Zorg ervoor 
dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent en doe de deur goed op 
slot. 

Verdachte situaties? Bel 112!
Ziet u verdachte personen in de tuin, 
personen die in huizen gluren of hoort u 
glasgerinkel? Vertrouw dan op uw ‘on-
derbuikgevoel’ en bel meteen de politi e 
via het alarmnummer 112. Uw telefoon-
tje kan belangrijk zijn en de pakkans van 
de dader(s) wordt hiermee vergroot. 

Let bij zo’n verdachte situati e ook 
goed op het signalement van de 
verdachte, maar ook op bijzondere 
kledingkenmerken en eventueel het 
vervoermiddel (kleur, merk, type, 
kenteken). Deze informati e kan de 
politi e helpen bij de opsporing van 
de dader(s).
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12-01
2018

GEMEENTE
NIEUWS
CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

BEL Combinati e
Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@belcombinati e.nl

Website: www.belcombinati e.nl

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

u ti jdens de openingsti jden bellen met 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Di. t/m vr. van 8.00 – 15.30 uur

Za. van 09.00 – 12.00 uur

Alle maandagen gesloten

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: maatschappelijkezakenhbel.nl

E-mail: sociaalwijkteam@blaricum.nl

Voorkom woninginbraak tijdens de donkere dagen

Met ingang van dit nieuwe jaar publiceren wij de verleende en aangevraagde 
vergunningen weer tweewekelijks. Ook plaatsen we weer de agenda’s van de 
raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken. 

Zoals gebruikelijk treft  u in de maande-
lijkse uitgave van de hei & wei in 
de rubriek ‘Gemeentenieuws’ de 
publicati es aan. Ook eens per maand 

- steeds twee weken na de hei & wei - 
verschijnt voortaan een losse, extra 
editi e van Gemeentenieuws. Die wordt 
huis-aan-huis verspreid. Hierin worden 

hoofdzakelijk de vergunningen opgeno-
men. En wanneer van toepassing vindt 
u er ook de agenda’s van de raads-
vergaderingen en rondetafel-
gesprekken. Is er nog voldoende ruimte 
over dan verschijnen er nog andere 
arti kelen in. De eerste editi e Gemeente-
nieuws verschijnt op 26 januari. 

VANAF DIT JAAR VERSCHIJNT EEN EXTRA EDITIE VAN GEMEENTENIEUWS

BEL-Commissie 
Ruimtelijke 
Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven 
weken – in het BEL-kantoor, 
Zuidersingel 5 in Eemnes. 
Kijk voor de agenda op
www.mooisti cht.nl 

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Blaricum maakt bekend dat (overeenkomstig G 3 lid 5 van de 
Kieswet) in het BEL-kantoor aan de Zuiderzingel 5 in Eemnes ter inzage is gelegd de 
beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepe-
ring waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

PER BRIEF STEMMEN VOOR HET RAADGEVEND 
REFERENDUM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Woensdag 21 maart 2018 wordt het raadgevend referendum over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden en zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. 

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en wilt u per brief stemmen bij het raadgevend 
referendum? Uw aanvraag loopt dan via de gemeente Den Haag. Dat kan via het 
M3-formulier op www.denhaag.nl  (Verkiezingen > Kiezers buiten Nederland > 
Tijdelijk in het buitenland). Voor vragen kunt u contact opnemen via 
kbn.verkiezingen@denhaag.nl 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet per brief stemmen vanuit het 
buitenland. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij de gemeente-
raadsverkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.
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Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele 
rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op 
de landelijke website www.overheid.nl  
Wilt u bericht ontvangen van de bekendmakingen via e-mail of app? 
Via www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich hiervoor aanmelden. 

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Harmsen van der Beeklaan 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21 en 23, pcnb, oprichten van 
9-rijenwoning/3-onder-1-kapwoning

•  Harmsen van der Beeklaan 7, 9, 2, 4, 6, 8, 14 en 16, pcnb, oprichten van 8  
2-onder-1-kapwoningen

•  Cleyne Raboesdreef 3, 5 en 7 (postcode vermoedelijk 1262 AC),  
oprichten van 3 2-onder-1-kapwoningen

•  Laantje van Toonder 30 en 32 (postcode vermoedelijk 1262 AM),  
oprichten van 2 2-onder-1-kapwoningen

•  Carmiggeltlaan 5 en 7 (postcode vermoedelijk 1262 AN),  
oprichten van 2 vrijstaande woningen

•  Carmiggeltlaan 2, 4, 1 en 3 (postcode vermoedelijk 1262 AN),  
oprichten van 4 2-onder-1-kapwoningen

•  Van Vrieslandlaan 1 en 3 (postcode nog niet bekend),  
oprichten van 2 2-onder-1-kapwoningen

•  Zuiderzeedreef 17, pcnb, oprichten van 1 2-onder-1-kapwoning
•  Fransepad 17, 1261 JD, plaatsen van een ingegraven mestopslag
•  Nijhoflaan 47, pcnb, oprichten van een woning, plaatsen erfafscheiding en  

aanleggen van een nieuwe in- of uitrit
•  Huizerweg 11, 1261 AS, vervangen van de dakkapellen, renoveren badkamers en 

restylen van de kamers
•  Eerste Molenweg 52, 1261 TE, realiseren van een uitbouw op de begane grond
•  Kooltjespad 6, 1261 DP, oprichten van een woning
•  Nijhoflaan nummer niet bekend, sectie D nummer 7, pcnb, oprichten van een  

vrijstaande woning
•  Ludenweg 12, 1261 VW, vellen van 4 bomen
•  Noolseweg 7, 1261 EA, plaatsen van een nieuw kozijn met 3 harmonicageschakelde 

deuren
•  Huizerweg 10A, 1261 AW, plaatsen van nieuwe kozijnen
•  Binnendelta 4U, 1261 WZ, oprichten van een mini-brouwerij

VERLENGEN BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Waterschapslaan 11 en 13, 1261 JR, bouwen van een nieuwe woning en verbouw 
van bestaande woning

•  Angerechtsweg 6, 1261 XH, renoveren van de boerderij

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•  Boslaan 4, 1261 CB, uitbreiden van de achtergevel en moderniseren van het 
woonhuis 

•  Van Vrieslandlaan 5, pcnb, oprichten van een woning en maken van een uitweg
•  Van Vrieslandlaan 6, pcnb, oprichten van een woning en maken van een uitweg 
•  Torenlaan 63, 1261 GC, vellen van 5 Amerikaanse eiken (herplant)
•  Verbindingsweg 13, 1261 EX, vellen van 7 bomen
•  Laantje van Rozendaal 1, 1261 ZC, uitbouwen van een woning
•  Stroomzijde 2 t/m 98, 1261 ZW, realiseren van 11 woningen op begane grond

Agenda rondetafelgesprekken
Dinsdag 16 januari 2018, aanvang 20.00 uur
Gemeentehuis, Kerklaan 16 in Blaricum

1.   Ruimte voor niet-geagendeerde 
onderwerpen (Beeldvormend)                                                           

2.  Rondvraag/mededelingen  
(Informerend)                                                                                             

3.  Informeren (Informerend/ 
Adviserend)                                                                                                              

  Interactie (informeren, input geven 
en vragen en adviseren) met raads- 
en collegeleden die naast hun functie 
van raads- of collegelid de gemeente 
vertegenwoordigen in andere gremia 
zoals gemeenschappelijke regelingen.

4.  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
Blaricum (Beeldvormend)

   De gemeente heeft de wettelijke ver-
plichting in 2017 een Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) vast te stellen 
voor de uitvoering van de zorgtaken 
voor stedelijk afvalwater, hemel- 
water en grondwater. De zorgtaak 
voor grondwater is nieuw; hier wordt 
in Blaricum voor het eerst invulling 
aan gegeven. In dit GRP is beschre-
ven hoe de gemeente invulling geeft 
aan de zorgplichten in de plan-

 periode 2018 tot en  met 2022.                                                                    

5.  Duurzaamheidslening Blaricum 
(Beeldvormend)         

  De gemeente Blaricum heeft als doel 
om in 2022 achtentwintig procent 
CO2-reductie te bereiken. Bij het 
realiseren van dit doel wordt onder 
meer gekeken naar de woningvoor-
raad. De duurzaamheidslening 
kan daar een bijdrage aan leveren. 
Energiebesparende maatregelen in 
en aan bestaande woningen dragen 
bij aan een duurzame gemeente. 
Bovendien zijn de effecten ervan ook 
in directe zin aantrekkelijk voor de 
bewoners zelf. Bijvoorbeeld door een 
lagere energierekening, meer woon-
comfort en/of een beter binnenkli-
maat. Particuliere huiseigenaren heb-
ben niet altijd voldoende financiële 
reserves om in energiebesparende 
maatregelen te investeren. Met de 
duurzaamheidslening wordt een 
financieel duwtje in de rug gegeven. 
Het voorgestelde maximale budget, 
dat de gemeente in een revolverend 
fonds stort, bedraagt vijf ton.

Wilt u deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren 
over een niet-geagendeerd onderwerp (alleen mogelijk als ‘Ruimte voor niet- 
geagendeerde onderwerpen’ staat geagendeerd)? Meld dit dan vooraf (uiterlijk 
maandag 12.00 uur) bij de griffier via griffier@blaricum.nl 

De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per persoon. Bij meerdere sprekers kan 
de tijd worden bekort. Het advies is om al in de e-mail te vermelden wat u aan de raad 
wilt meegeven, zodat uw inbreng van tevoren verspreid kan worden onder de raads-
leden. Gebruik de spreektijd om hierop een toelichting te geven.

In de rondetafelgesprekken kan niet gesproken worden over besluiten waartegen be-
zwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft gestaan, over benoemingen, keuzen, 
voordrachten of aanbevelingen van personen, of over een onderwerp waarover een 
klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en gezond 2018 toe. Voor de 
derde keer op rij heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen dit jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie 
in het gemeentehuis te houden, maar aan te sluiten bij een bestaand evenement in ons mooie dorp. 

De afgelopen twee jaar hebben we gastvrijheid 
genoten bij het Midwintervuur op ‘t Harde, als zeer 
gewaardeerd initiatief voor en door Blaricummers. Zo 
bleek ook zondag 7 januari toen we elkaar daar konden 
ontmoeten na de NieuwjaarsZIT in het Gooimeer 
eerder die middag. Dit jaar zijn we te gast geweest bij 
het Kunstcafé in Het Vitus dat iedere tweede woens-
dag van de maand wordt georganiseerd door Marita 
Steenbeek, Nol van Bennekom en Frans Ruijter. Extra 
leuk omdat onze onvolprezen Marita Steenbeek, die 
Het Vitus alweer ruim zes jaar samen met haar man 
Eric runt, Blaricummer van het Jaar 2017 is geworden. 
Bij de goede wensen voor het nieuwe jaar hoort zoals 
gebruikelijk ook een terugblik op het oude jaar:

Als belangrijkste verbindend element in onze gemeen-
schap zijn daar natuurlijk de jaarlijks terugkerende 
evenementen, die met dank aan onze vele vrijwilli-
gers kunnen worden georganiseerd. Ik noem dit ieder 
jaar bewust, want het lijkt allemaal zo vanzelfspre-
kend, maar voor de samenhang in ons dorp zijn deze 
evenementen, die alleen met enorme inzet van al die 
vrijwilligers kunnen plaatsvinden, van groot belang! 
Het is daarom goed dat we onze vrijwilligers elk jaar in 
het zonnetje zetten op de speciaal daarvoor georgani-
seerde vrijwilligersavond.  

Cary Walhof, Karin Gunther Mohr en Beatrix Verweijen 
zijn verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar 2017

Begin vorig jaar hebben we onze nieuwe inwoners op 
twee mooie avonden in het gemeentehuis welkom 
geheten. En het zijn er veel! Ook afgelopen jaar stond 
Blaricum bovenaan de lijst qua groei van het aantal 
inwoners. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in 
De Blaricummermeent, die zich gestaag door-
ontwikkeld tot de prachtige woonwijk waar we ook in 
de crisisjaren altijd in zijn blijven geloven. Maar ook 
in onze andere dorpsdelen zien we steeds meer jonge 
gezinnen die zich in Blaricum settelen. 

In maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Daar-
van is de lange formatieperiode ongetwijfeld bij de 
meesten van u blijven hangen. Wat we daardoor bijna 
zouden vergeten, is dat we een fantastische opkomst 
hadden: met 88,4 procent de hoogste van Gooi, Vecht 
en Eemland. Voor mij een kenmerk van de grote be-
trokkenheid van onze inwoners. 

Die betrokkenheid bleek ook in april bij een vervolg-
sessie op de Dialoog over Blaricum die we ook in 
2016 met u voerden. Een hoge opkomst zorgde voor 
een mooie en inspirerende zaterdag in de Blaercom. 
Een aantal werkgroepen zijn met de daar besproken 
onderwerpen aan de slag gegaan. Het is soms nog wel 
een beetje zoeken hoe we nu als inwoners en gemeen-
ten in gezamenlijkheid kunnen werken aan belangrijke 
verbeteringen voor ons dorp. 

Meer dan 50 deelnemers gaven hun mening en ideeën 
voor de Dialoog

In maart werd de Blaricummerweg, oftewel ‘de lan-
dingsbaan’, omgedoopt tot de Burgemeester Le Coul-
tredreef, naar oud-burgemeester Anneke Le Coultre-
Foest. De gemeenteraad vond het vervolgens passend 

om de weg ook meer het karakter van een dreef te 
geven; burgemeester Le Coultre waardig. De plannen 
daarvoor worden nog uitgewerkt. De Le Coultredreef 
kan daarmee een belangrijk verbindend element tus-
sen onze dorpsdelen worden. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch onthult straatnaam-
bord Burgemeester Le Coultredreef

In april bestond de Blaercom veertig jaar. Het is een 
prachtige voorziening in het hart van het oude dorp van 
Blaricum. De komende maanden bekijken we samen 
met het bestuur van de Blaercom wat er nodig is om 
dat voor de toekomst zo te houden. 

De Nationale Herdenking op 4 mei was memorabel. 
Ook dit jaar gaf Het Gooi Bevrijd weer acte de pré-
sence, samen met een aantal veteranen op zeer hoge 
leeftijd uit Australië, Amerika en Engeland. Zij komen 
ieder jaar weer naar Nederland en naar Blaricum om 
hier de herdenking en de bevrijdingsfestiviteiten mee 
te maken. Dat leverde ontroerende momenten op die 
we niet snel vergeten. 

Een belangrijk onderwerp voor u als inwoners is en was 
zoals altijd veiligheid. We hebben daar wederom extra 
op ingezet in 2017. Met name het actuele onderwerp 
woninginbraken heeft veel extra aandacht gehad van 
alle betrokkenen: politie, BOA’s en gemeente, maar 
ook uw eigen inzet en betrokkenheid was en is daarbij 
van groot belang. Dat geldt voor de beveiliging van uw 
eigendommen, maar ook bij het in de gaten houden 
van wat er in uw buurt gebeurt. Buurt Preventie Ver-
enigingen en WhatsApp-groepen kunnen daarbij zeer 
behulpzaam zijn. Die laatsten zijn bovendien erg handig 
voor het onderhouden van contacten met uw directe 
omgeving voor allerlei praktische zaken. Verder kunt u 
terecht bij de tweewekelijkse pop-up spreekuren van 

Beste inwoners van Blaricum,
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onze wijkagenten en BOA’s, die telkens op een andere 
plek in het dorp plaatsvinden. Ook organiseren we 
veiligheidsmarkten en workshops over onder andere 
observeren en signaleren. Kortom, we proberen er alles 
aan te doen om samen met u Blaricum veiliger te ma-
ken en te houden. Ook voor 2018 staat veiligheid weer 
hoog op de gemeentelijke agenda. 

In september had u even een andere burgemeester, 
“die uit Zandvoort”. Niek Meijer kwam hier waarnemen 
en ik ging twee en een halve week naar Zandvoort. De 
uitwisseling is door alle betrokkenen positief ervaren. 
Tijdens de kermis werd de ruil al ludiek vormgegeven 
als thema voor de versierde sjezen. Ook tijdens de zeer 
geslaagde Dag van het Werkpaard gaf de ‘ruil-
burgemeester’ met een hele eigen invulling vorm aan 
zijn aanwezigheid daar. 

‘Ruilburgemeester’ Niek Meijer op de Dag van het 
Werkpaard

Begin november werden we verrast met het feit dat 
Blaricum tot Kunststad (dorp) van het jaar 2018 werd 
uitverkoren. Met een delegatie reisden we af naar de 
kunstbeurs in Nieuwegein, om daar onze prijs fees-
telijk in ontvangst te nemen. We hopen dat we deze 
eervolle onderscheiding in 2018 op een passende wijze 
inhoudelijk kunnen vormgeven. Vooruitlopend daarop 
mochten we in 2017 een grote collectie van het werk 
van kunstenaar Bob ten Hoope in ontvangst nemen 
van de erven van Bob. Bob werkte een groot deel van 
zijn leven in Frankrijk en Blaricum. De overdracht was 
tijdens de kunstweek, met de feestelijke opening van 
een tentoonstelling van dit werk in het gemeentehuis 
van Blaricum. Eerder in 2017 werd in de Bijvanck het 
kunstwerk Future of the Atomic World feestelijk her-
plaatst met een tentoonstelling in De Malbak en een 
kunstroute door het Bijvanckpark. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch met de Kunststad 
Trofee gemaakt door Lidy Ponte (rechts op de foto). 
Foto: Gerbe van der Woude

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en de heer 
J.W. Netto openen tentoonstelling Bob ten Hoope

En toen kwam op 8 november het nieuws dat de 
Provincie Noord-Holland heeft besloten dat Blari-
cum, Laren en Huizen per 1 januari 2021 een nieuwe 
gemeente gaan vormen. De gevoelens daarover lopen 
uiteen. Ik schreef dat ook al in mijn kerstbijdrage aan 
de hei & wei. Sommige inwoners vinden dat we tot het 
uiterste moeten gaan met het vechten voor onze zelf-
standigheid. Enkelen zijn teleurgesteld maar berusten 
en anderen vinden dit voorstel voor opschaling nog niet 
ver genoeg gaan. Ik schreef daar ook dat de kwaliteiten 
die we zo belangrijk vinden als verbindend element 
in ons dorp niet worden bepaald door het gemeente-
bestuur, maar vooral door ons als inwoners samen met 
het gemeentebestuur. Wij zijn de dragers van onze 
gemeenschap en bepalen daarmee in hoge mate hoe 
onze leefomgeving eruitziet en zorgen ervoor dat de 
leefbaarheid van ons dorp gekoesterd wordt. 

De feestverlichting die ons dorp op dit moment zo 
sprookjesachtig siert op initiatief van de Blaricumse 
Ondernemersvereniging in samenwerking met de 
gemeente is daar een mooi voorbeeld van! 

En dan nog even dit: 93,1 procent van de inwoners van 
Blaricum is gelukkig. Dat blijkt uit een onderzoek dat 
is gedaan in 2017. Dat is een hoog en blijmakend per-
centage! En eigenlijk nauwelijks verwonderlijk als we af 
en toe de rust en de tijd nemen om eens goed om ons 
heen te kijken. Toch gebeurt het af en toe dat we des-
ondanks niet in staat lijken te zijn dat ook in onze schrif-
telijke en verbale communicatie door te laten klinken. 
Zeker in de periode van de aanstaande gemeenteraads-
verkiezingen kan dat nog wel eens uit het oog verloren 
worden. Het lijkt mij een mooie gedachte om daar als 
goed voornemen voor 2018 af en toe wat nadrukkelij-
ker bij stil te staan en elkaar te laten zien dat we naast 
veel mooie uiterlijke kenmerken in ons kleine dorp ook 
beschikken over een grote innerlijke beschaving!

Laten we bovenal hopen dat ook 2018 ons vooral weer 
veel mooie dingen brengt. En dat we daar als alle inwo-
ners van Blaricum gezamenlijk een bijdrage aan mogen 
leveren en van kunnen genieten!

Namens het gemeentebestuur, 
Joan de Zwart-Bloch, burgemeester
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Namens het gemeentebestuur van Blaricum wens ik u allen een heel mooi en gezond 2018 toe. Voor de 
derde keer op rij heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen dit jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie 
in het gemeentehuis te houden, maar aan te sluiten bij een bestaand evenement in ons mooie dorp. 

De afgelopen twee jaar hebben we gastvrijheid 
genoten bij het Midwintervuur op ‘t Harde, als zeer 
gewaardeerd initiatief voor en door Blaricummers. Zo 
bleek ook zondag 7 januari toen we elkaar daar konden 
ontmoeten na de NieuwjaarsZIT in het Gooimeer 
eerder die middag. Dit jaar zijn we te gast geweest bij 
het Kunstcafé in Het Vitus dat iedere tweede woens-
dag van de maand wordt georganiseerd door Marita 
Steenbeek, Nol van Bennekom en Frans Ruijter. Extra 
leuk omdat onze onvolprezen Marita Steenbeek, die 
Het Vitus alweer ruim zes jaar samen met haar man 
Eric runt, Blaricummer van het Jaar 2017 is geworden. 
Bij de goede wensen voor het nieuwe jaar hoort zoals 
gebruikelijk ook een terugblik op het oude jaar:

Als belangrijkste verbindend element in onze gemeen-
schap zijn daar natuurlijk de jaarlijks terugkerende 
evenementen, die met dank aan onze vele vrijwilli-
gers kunnen worden georganiseerd. Ik noem dit ieder 
jaar bewust, want het lijkt allemaal zo vanzelfspre-
kend, maar voor de samenhang in ons dorp zijn deze 
evenementen, die alleen met enorme inzet van al die 
vrijwilligers kunnen plaatsvinden, van groot belang! 
Het is daarom goed dat we onze vrijwilligers elk jaar in 
het zonnetje zetten op de speciaal daarvoor georgani-
seerde vrijwilligersavond.  

Cary Walhof, Karin Gunther Mohr en Beatrix Verweijen 
zijn verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar 2017

Begin vorig jaar hebben we onze nieuwe inwoners op 
twee mooie avonden in het gemeentehuis welkom 
geheten. En het zijn er veel! Ook afgelopen jaar stond 
Blaricum bovenaan de lijst qua groei van het aantal 
inwoners. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in 
De Blaricummermeent, die zich gestaag door-
ontwikkeld tot de prachtige woonwijk waar we ook in 
de crisisjaren altijd in zijn blijven geloven. Maar ook 
in onze andere dorpsdelen zien we steeds meer jonge 
gezinnen die zich in Blaricum settelen. 

In maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. Daar-
van is de lange formatieperiode ongetwijfeld bij de 
meesten van u blijven hangen. Wat we daardoor bijna 
zouden vergeten, is dat we een fantastische opkomst 
hadden: met 88,4 procent de hoogste van Gooi, Vecht 
en Eemland. Voor mij een kenmerk van de grote be-
trokkenheid van onze inwoners. 

Die betrokkenheid bleek ook in april bij een vervolg-
sessie op de Dialoog over Blaricum die we ook in 
2016 met u voerden. Een hoge opkomst zorgde voor 
een mooie en inspirerende zaterdag in de Blaercom. 
Een aantal werkgroepen zijn met de daar besproken 
onderwerpen aan de slag gegaan. Het is soms nog wel 
een beetje zoeken hoe we nu als inwoners en gemeen-
ten in gezamenlijkheid kunnen werken aan belangrijke 
verbeteringen voor ons dorp. 

Meer dan 50 deelnemers gaven hun mening en ideeën 
voor de Dialoog

In maart werd de Blaricummerweg, oftewel ‘de lan-
dingsbaan’, omgedoopt tot de Burgemeester Le Coul-
tredreef, naar oud-burgemeester Anneke Le Coultre-
Foest. De gemeenteraad vond het vervolgens passend 

om de weg ook meer het karakter van een dreef te 
geven; burgemeester Le Coultre waardig. De plannen 
daarvoor worden nog uitgewerkt. De Le Coultredreef 
kan daarmee een belangrijk verbindend element tus-
sen onze dorpsdelen worden. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch onthult straatnaam-
bord Burgemeester Le Coultredreef

In april bestond de Blaercom veertig jaar. Het is een 
prachtige voorziening in het hart van het oude dorp van 
Blaricum. De komende maanden bekijken we samen 
met het bestuur van de Blaercom wat er nodig is om 
dat voor de toekomst zo te houden. 

De Nationale Herdenking op 4 mei was memorabel. 
Ook dit jaar gaf Het Gooi Bevrijd weer acte de pré-
sence, samen met een aantal veteranen op zeer hoge 
leeftijd uit Australië, Amerika en Engeland. Zij komen 
ieder jaar weer naar Nederland en naar Blaricum om 
hier de herdenking en de bevrijdingsfestiviteiten mee 
te maken. Dat leverde ontroerende momenten op die 
we niet snel vergeten. 

Een belangrijk onderwerp voor u als inwoners is en was 
zoals altijd veiligheid. We hebben daar wederom extra 
op ingezet in 2017. Met name het actuele onderwerp 
woninginbraken heeft veel extra aandacht gehad van 
alle betrokkenen: politie, BOA’s en gemeente, maar 
ook uw eigen inzet en betrokkenheid was en is daarbij 
van groot belang. Dat geldt voor de beveiliging van uw 
eigendommen, maar ook bij het in de gaten houden 
van wat er in uw buurt gebeurt. Buurt Preventie Ver-
enigingen en WhatsApp-groepen kunnen daarbij zeer 
behulpzaam zijn. Die laatsten zijn bovendien erg handig 
voor het onderhouden van contacten met uw directe 
omgeving voor allerlei praktische zaken. Verder kunt u 
terecht bij de tweewekelijkse pop-up spreekuren van 
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onze wijkagenten en BOA’s, die telkens op een andere 
plek in het dorp plaatsvinden. Ook organiseren we 
veiligheidsmarkten en workshops over onder andere 
observeren en signaleren. Kortom, we proberen er alles 
aan te doen om samen met u Blaricum veiliger te ma-
ken en te houden. Ook voor 2018 staat veiligheid weer 
hoog op de gemeentelijke agenda. 

In september had u even een andere burgemeester, 
“die uit Zandvoort”. Niek Meijer kwam hier waarnemen 
en ik ging twee en een halve week naar Zandvoort. De 
uitwisseling is door alle betrokkenen positief ervaren. 
Tijdens de kermis werd de ruil al ludiek vormgegeven 
als thema voor de versierde sjezen. Ook tijdens de zeer 
geslaagde Dag van het Werkpaard gaf de ‘ruil-
burgemeester’ met een hele eigen invulling vorm aan 
zijn aanwezigheid daar. 

‘Ruilburgemeester’ Niek Meijer op de Dag van het 
Werkpaard

Begin november werden we verrast met het feit dat 
Blaricum tot Kunststad (dorp) van het jaar 2018 werd 
uitverkoren. Met een delegatie reisden we af naar de 
kunstbeurs in Nieuwegein, om daar onze prijs fees-
telijk in ontvangst te nemen. We hopen dat we deze 
eervolle onderscheiding in 2018 op een passende wijze 
inhoudelijk kunnen vormgeven. Vooruitlopend daarop 
mochten we in 2017 een grote collectie van het werk 
van kunstenaar Bob ten Hoope in ontvangst nemen 
van de erven van Bob. Bob werkte een groot deel van 
zijn leven in Frankrijk en Blaricum. De overdracht was 
tijdens de kunstweek, met de feestelijke opening van 
een tentoonstelling van dit werk in het gemeentehuis 
van Blaricum. Eerder in 2017 werd in de Bijvanck het 
kunstwerk Future of the Atomic World feestelijk her-
plaatst met een tentoonstelling in De Malbak en een 
kunstroute door het Bijvanckpark. 

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch met de Kunststad 
Trofee gemaakt door Lidy Ponte (rechts op de foto). 
Foto: Gerbe van der Woude

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en de heer 
J.W. Netto openen tentoonstelling Bob ten Hoope

En toen kwam op 8 november het nieuws dat de 
Provincie Noord-Holland heeft besloten dat Blari-
cum, Laren en Huizen per 1 januari 2021 een nieuwe 
gemeente gaan vormen. De gevoelens daarover lopen 
uiteen. Ik schreef dat ook al in mijn kerstbijdrage aan 
de hei & wei. Sommige inwoners vinden dat we tot het 
uiterste moeten gaan met het vechten voor onze zelf-
standigheid. Enkelen zijn teleurgesteld maar berusten 
en anderen vinden dit voorstel voor opschaling nog niet 
ver genoeg gaan. Ik schreef daar ook dat de kwaliteiten 
die we zo belangrijk vinden als verbindend element 
in ons dorp niet worden bepaald door het gemeente-
bestuur, maar vooral door ons als inwoners samen met 
het gemeentebestuur. Wij zijn de dragers van onze 
gemeenschap en bepalen daarmee in hoge mate hoe 
onze leefomgeving eruitziet en zorgen ervoor dat de 
leefbaarheid van ons dorp gekoesterd wordt. 

De feestverlichting die ons dorp op dit moment zo 
sprookjesachtig siert op initiatief van de Blaricumse 
Ondernemersvereniging in samenwerking met de 
gemeente is daar een mooi voorbeeld van! 

En dan nog even dit: 93,1 procent van de inwoners van 
Blaricum is gelukkig. Dat blijkt uit een onderzoek dat 
is gedaan in 2017. Dat is een hoog en blijmakend per-
centage! En eigenlijk nauwelijks verwonderlijk als we af 
en toe de rust en de tijd nemen om eens goed om ons 
heen te kijken. Toch gebeurt het af en toe dat we des-
ondanks niet in staat lijken te zijn dat ook in onze schrif-
telijke en verbale communicatie door te laten klinken. 
Zeker in de periode van de aanstaande gemeenteraads-
verkiezingen kan dat nog wel eens uit het oog verloren 
worden. Het lijkt mij een mooie gedachte om daar als 
goed voornemen voor 2018 af en toe wat nadrukkelij-
ker bij stil te staan en elkaar te laten zien dat we naast 
veel mooie uiterlijke kenmerken in ons kleine dorp ook 
beschikken over een grote innerlijke beschaving!

Laten we bovenal hopen dat ook 2018 ons vooral weer 
veel mooie dingen brengt. En dat we daar als alle inwo-
ners van Blaricum gezamenlijk een bijdrage aan mogen 
leveren en van kunnen genieten!

Namens het gemeentebestuur, 
Joan de Zwart-Bloch, burgemeester
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Uitbreiding ‘Dagje Blaercom’ 
Samen iets ondernemen is leuker dan alleen; een potje biljarten, een film 
kijken, musea bezoeken, schilderen of wandelen. Bij ’Dagje Blaercom’ worden 
mensen die het moeilijk vinden om zelf de dag in te vullen (bijvoorbeeld als 
gevolg van vergeetachtigheid) met elkaar in contact gebracht.

Om aan de vraag te kunnen voldoen 
start Versa Welzijn vanaf maandag 15 
januari met een 2e ‘Dagje Blaercom’. 
Nieuwe deelnemers kunnen zo eerst 
rustig instromen. De eigen bijdrage 
blijft in 2018  € 5,- / € 10,- (afhanke-
lijk van wel/ niet mee lunchen). U kunt 
vrijblijvend kennis komen maken op 
een maandag. Informatie/aanmelden:  
Carla Resing, via 06-31995656 of  
cresing@versawelzijn.nl.
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Familieberichten
Overleden
03-11-2017  Martha Petronella Anna 

van den Bremer-de Jong, 
geboren 20-06-1928

14-11-2017  Maria Francisca (Mies) 
Koppel-de Groot,  
geboren 21-11-1926

15-11-2017  Hendrik Ferdinand (Fer) 
Volkers,  
geboren 01-07-1932

18-11-2017  Theresia Alida (Trees) 
van Hamersveld-
Duurland,  
geboren 15-11-1928

20-11-2017  Maria (Marion)  
Kip-van Deventer,  
geboren 25-02-1930

20-11-2017  Edith Antoinette Marie 
Meijer zu Schlochtern-
Marchant,  
geboren 16-02-1927

21-11-2017  Sophie Lucardie,  
geboren 12-06-1985

24-11-2017  Hendrica Adriana (Hens) 
van der Voort-Majoor, 
geboren 16-11-1923

09-12-2017  Martha Traas-Groen, 
geboren 25-08-1934

21-12-2017   Johanna (Jopie) 
Grootveld-Papenburg, 
geboren 26-11-1927 

25-12-2017  Johanna Maria Magdalena 
(Anne-Mieke)  
van den Elzen-Rigter,  
geboren 25-11-1954

02-01-2018   Duvera Vos-Laan,  
geboren op 22-05-1922

04-01-2018   Richardus Gijsbertus 
(Rich) Borsen,  
geboren 13-09-1928 

Geboren
29-10-2017 Guus Rijk Eef Kist
08-11-2017 Lauren Maud Oomkes
09-11-2017 Sara Milou Hartong
10-11-2017 Azra Naz Ünver
22-11-2017 Jace Jaylen Kolk
28-11-2017 Finn Keijer 

Huwelijken/partnerschap
20-11-2017  Shasa Johannes Verstege 

en Anja Johanna 
Margaretha Leber

Dorpsagenda
EXPOSITIES
Singer van 16 januari t/m 6 mei Impres-
sionism & beyond. A Wonderful Journey
en Lodewijk Schelfhout, Nederlands 
eerste kubist. Openingstijden museum: 
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 
uur. Openingstijden beeldentuin, horeca 
en museumwinkel dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.30 uur.
HKB t/m 17 maart tentoonstelling van 
verkregen aanwinsten in de periode 
2015-2017. Openingstijden: don 20.00-
22.00 uur en zat van 14.00-16.00 uur. 
www.historischekringblaricum.nl.

WELZIJN/ CULTUUR
Cursus bijenhouden deze basiscursus is 
een ervaringsgerichte training met theo-
rie- en praktijkbijeenkomsten van maart 
tot oktober, parallel aan het bijenjaar. 
Theoriebijeenkomsten op woe-ochtend 
21 feb, 7 en 21 maart en 4 april over 

o.m. bijen, bloemen, honing, bijenkas-
ten, gereedschappen. Daarna praktijk-
bijeenkomsten waarin je met een bijen-
volk leert omgaan, hoe je zwermen kunt 
voorkomen en honing moet slingeren. 
Eerste bijeenkomst op woe-ochtend 11 
april. Overige data afhankelijk van weer, 
bijen en natuur. Informatie: Bart Vos  
lbjvos@planet.nl.
Theatershow Gideon Calis De ezel en 
de ode aan de liefde 15 feb in het Singer-
theater. Kosten € 21,50. Reserveren via 
kassa@singerlaren.nl.
Lezingen Volksuniversiteit ‘t Gooi 
lezing Renaissance door kunsthistori-
ca Helmi Hillebrand 16 jan om 10.00  
uur in De Hilt Eemnes. Lezing over  
de collectieve Hollandse Meesters  
door Diana Kostman op 17 jan in  
het Brinkhuis. Info/aanmelding  
www.volksuniversiteithetgooi.nl.
Workshop ‘Schrijven helpt’ door Vi-

ore vanaf 17 jan. Bedoeld voor mensen 
die kanker hebben of hebben gehad. De 
bijeenkomsten duren een dagdeel en vin-
den eens in de twee weken plaats. Aan 
het einde van de serie heeft u uw eigen 
geschreven levensverhaal in handen. 
Deelname € 5,- per keer. programma@
viore.org.  tel. 6853532. www.viore.org. 
Het Theosofisch Genootschap Stu-
diebijeenkomsten voorjaar 2018 Ver-
dieping in de esotherische kennis – De 
Planeetketen Rassen en Ronden. Op 
dinsdagavond 30 jan, 13 feb, 20 maart, 
10 april, 8 mei, 12 juni en 26 juni,  om 
20.00 uur, toegang vrijwillige bijdra-
ge in dorpshuis Blaercom. Lezingen en 
presentaties voorjaar 2018. Blaercom 
20.00 uur. Toegang vrijwillige bijdra-
ge. dinsdag 6 maart -Het mysterie der  
verloren zielen en dinsdag 24 april -   
De Zon, lichtbrenger, het lichaam 
van een hoger bewustzijn. Info:  

www.theosofie.net, 06-12025743, 
houthuijzen1954@kpnmail.nl.
Preek van de Week Academy 13 febr 
20.00 uur lezing in het Brinkhuis. The-
ma: Vertrouwen, veiligheid en de ‘be-
strijdingsbegeerte’ in een angstige sa-
menleving - Risicomijding maakt niet 
gelukkig. Op deze thema-avond maken 
prof. Jan Hoogland en dr. Ronald van  
Steden een analyse van ons dagelijks 
maatschappelijk leven. En geven idee-
en over nieuwe denkrichtingen. Ds. Jan 
Rinzema leidt de avond. Met deze avond 
willen wij de bronnen van de christelijke 
filosofie dienstbaar maken aan de samen-
leving. 
We willen laten zien dat ‘vergeten bron-
nen’ richtingwijzers voor de toekomst 
kunnen bieden. De avond wordt geor-
ganiseerd door Stichting Preek van de 
Week en RK-parochie St. Jan te Laren. 
Inzameling bij de uitgang.
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Veel mensen tussen wal en schip
De Voedselbank Gooi & Omstreken stelt vast dat het maar niet wil lukken met 
een effectief armoedebeleid in Nederland. ‘Hoe komt dat toch?’, vraagt de 
hulporganisatie zich af.

Redenen zijn: de schuldhulpverlening 
laat nog steeds heel veel te wensen over, 
1 op de 9 kinderen leeft in armoede – dat 
is 11 % van alle kinderen in Nederland – 
en het speciale beleid met het extra bud-
get van 100 miljoen euro van het vorige 
kabinet om kinderen meer kansen te ge-
ven, komt niet overal goed van de grond.

90% komt dus niet
De voedselbanken maken zich grote zor-
gen over deze situatie en de overkoepe-
lende vereniging Voedselbanken Neder-
land signaleert met grote ongerustheid 
dat nog geen 10% van de mensen die 
in aanmerking komt voor een voedsel-
pakket, ook daadwerkelijk aanklopt bij 
de voedselbanken. 90% komt dus niet. 
In enkele gemeenten ontstaan zelfs ini-
tiatieven van particulieren om op kleine 
schaal voedsel te geven aan mensen die 
denken dat zij niet in aanmerking komen 
voor een voedselpakket. Hoe komt het, 
dat een aantal mensen wel voedselhulp 
nodig heeft, maar denkt niet in aanmer-
king te komen voor een pakket.

Criteria
De voedselbanken proberen deze groe-
pen te bereiken en laten graag weten 
dat de criteria voor een voedselpakket 
per 1 januari verruimd zijn, zie ook  

www.voedselbankgooi.nl. Men komt 
in aanmerking voor een voedselpakket 
voor een periode van drie maanden als 
het vrij te besteden maandbedrag niet ho-
ger is dan € 130,- plus € 85,- voor elke 
persoon die tot het huishouden behoort, 
ongeacht de leeftijd. Voor gescheiden 
ouders met co-ouderschap worden de 
kinderen voor 50%  meegeteld. Wie twij-
felt over de vraag of men in aanmerking 
komt, kan zich altijd wenden tot de af-
deling Intake van de voedselbank of het 
inloopspreekuur bezoeken in Huizen, 
Hilversum of Weesp. Ook voor andere 
vragen kan men zich wenden tot deze af-
deling intake@voedselbankgooi.nl. 

Dorpsgenote en sociaal coördinator Wil-
ma Langhout spreekt wekelijks met men-
sen over de vraag of zij in aanmerking 
komen voor hulp van de voedselbank
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